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    KALLELSE  
    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Styrelsens sammanträde 2020-06-05, klockan 08.30 – 12.00  
Lokal: Distansmöte via AC-möte (länk skickas ut separat på torsdag) 
___________________________________________________________________ 
 
1. Mötets öppnande 

 
2. Val av justerare 

 
3. Incheckning 

  
4. Föregående protokoll (Bilaga 1) 

 
5. Läget på Arbetsförmedlingen 

Anders Hahlin föredrar nuläget på Arbetsförmedlingen.  

 

6. Revision för 2019 års verksamhet samt svar på missiv – Beslut 
(Bilaga 2 - 6) 
Mikael Holmlund föredrar revisionens synpunkter samt förslag svar på 

missiv.  

 

Förslag till beslut: Styrelsen föreslås besluta enligt förslaget. 
 

7. Rapport tertial 1 2020 – Beslut (Bilaga 7) 
Mikael Holmlund föredrar förslag rapport för tertial 1 2020. 

 
Förslag till beslut: Styrelsen föreslås besluta enligt förslaget. 
 

8. Målbild för Arbetsmarknadstorget – Beslut  
Katarina Hansson föredrar förslag målbild. 

 

Förslag till beslut: Styrelsen föreslås anta förslaget. 

 



 
 
 

9. Förslag social budget för 2020 – Beslut (Bilaga 8) 
Mikael Holmlund föredrar förslag på social budget för 2020. 

 
Förslag till beslut: Styrelsen föreslås besluta enligt förslaget 
 

10. Analysgruppens rekommendationer – information och diskussion 

Analysgruppen är nästan färdig med analysarbetet för 2019. Mikael 

föredrar de rekommendationer som gruppen lämnar baserat på 2019 års 

data. Gruppen har lagt ner mycket tid på arbetet och inväntar med 

spänning återkoppling från styrelsen. 

 
11. Lägesrapport från arbetet med nya DUNA 

Katrina Hansson rapporterar om arbetet så här långt med att ta fram en ny 

DUNA för hela Umeåregionen 

 

12. Pilotmedel via nationella nätverket för Samordningsförbund- 
diskussion (bilaga 9) – diskussion 

Förslag på pilotverksamhet för samordning av insatser för individer som 

har svårt att återgå till arbete med anledning av pågående Corona-

pandemi – ett Jobblyft. Vid möte den 27 maj mellan 

Socialförsäkringsministern och NNS ordförande diskuterades ett förslag 

om att stödja individer som riskerar att ha svårigheter för att återgå till 

arbete efter pandemin. Vid mötet bad ministern NNS att återkomma med 

konkretisering av ett sådant förslag. SF Umeåregionen har fått en 

informell fråga om att delta i en eventuell sådan satsning. Mikael föredrar 

bifogat utkast.  
 

13. Avstämning inför medlemsamråd och planeringsdagar i höst 
 

14. Digitala plattformar  
Under rådande pandemi har vi i högre grad än tidigare börjat använda 

distansteknik vid olika typer av samverkansmöten. Det har satt fokus på nya 

utmaningar gällande tekniska lösningar. Samverkansparterna använder olika 

lösningar och har olika syn på vad som är säkert och vad som inte är det. T.ex. 



använder sig Försäkringskassan av Skype och ser det som den enda säkra 

lösningen. Umeå kommun lämnade Skype vid årsskiftet och införde istället 

Teams. Teams i sin tur använder inte Försäkringskassan men det gör 

Arbetsförmedlingen. Dock har inte alla kranskommuner Teams. Ciscomeeting 

via AC-möte funkar för alla kommuner och regionen, dock inte för 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan annat än via telefon. Dessutom 

anser inte de statliga parterna att systemet är säkert, vilket kommunerna och 

Regionen gör. Tittar man på andra system såsom Zoom funkar det för de som 

sitter i kommunala system men inte för de som sitter i statliga.  

 

Det här resonemanget går att göra längre men det räcker för att visa hur svår 

den digitala samordningen är. För att lösa detta bör frågan lyftas på en annan 

nivå. Styrelsen föreslås därför att ge presidiet i uppgift att göra en skrivning till 

Nationella rådet- NR och Nationella nätverket för Samordningsförbund – NNS 

och be dom titta på frågan.  

 

15. Övriga frågor 
 

16. Mötets avslutande  

 

 











 MISSIV 

2020-04-21 

Samordningsförbundet Umeåregionen 

Granskning år 2019 av Samordningsförbundet Umeåregionen 
Vår samlade bedömning är att Samordningsförbundet Umeåregionen i huvudsak hade en tillräcklig 
styrning och kontroll över sitt ansvarsområde.  

Granskningen visar att förbundets årsredovisning ger en rättvisande bild av årets ekonomiska resul-
tat och den ekonomiska ställningen och att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens 
krav och anvisningar från normgivande organ.   

Resultatet för år 2019 blev ett underskott på 1 miljon kronor. I förhållande till budget var det en 
positiv avvikelse med 1,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till cirka 2 miljo-
ner kronor. Det var i enlighet med de rekommendationer som finns för samordningsförbund.  

Vår bedömning är att förbundets måluppfyllelse var tillräcklig. Styrelsen behöver dock fortsätta att 
utveckla redovisningen av måluppfyllelsen genom att öka tydligheten i vad som krävs för att mål 
ska vara uppfyllda. 

Med anledning av våra iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till styrelsen för Samord-
ningsförbundet Umeåregionen: 

 Fortsätt utveckla målstyrningen, exempelvis genom att:

o Var tydlig och konsekvent i vilka svarsfrekvenser som krävs för att resultat ska vara
möjliga att analysera.

o Var tydlig och konsekvent i vilka avsteg från måluppfyllelsen i den sociala redovis-
ningen som styrelsen kan acceptera.

o Redovisa tydligt hur resultaten från de olika indikatorerna har viktats samman och
översatts till den totala bedömningen av måluppfyllelsen.

o Vidta åtgärder för att säkerställa en högre svarsfrekvens på deltagarenkäter.

 Säkerställ att styrdokument är aktuella.

 Säkerställ att medlemssamråd genomförs årligen.

Vid revisorernas överläggning den 21 april 2020 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom 
slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapporter lämnar reviso-
rerna för yttrande till förbundsstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åt-
gärder ska lämnas till Ingrid Lindberg på Region Västerbottens revisionskontor senast den 31 au-
gusti 2020. 
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1. Sammanfattande analys 
Vi har av Samordningsförbundet Umeåregionens revisorer fått i uppdrag att 
granska förbundets verksamhet och årsredovisning år 2019. Nedan redogör vi för 
våra huvudsakliga iakttagelser. 

Måluppfyllelse 
Resultatet för år 2019 blev ett underskott på 1 miljon kronor. I förhållande till bud-
get var det en positiv avvikelse med 1,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick 
vid årets slut till cirka 2 miljoner kronor. Detta var i enlighet med de rekommendat-
ioner som finns för samordningsförbund.  

Styrelsen bedömde att förbundet hade hög måluppfyllelse för majoriteten av de 
strategiska målen. Vår bedömning är att förbundet hade en tillräcklig måluppfyl-
lelse. Vi bedömer dock att styrelsen kan fortsätta att utveckla redovisningen av 
måluppfyllelsen genom att öka tydligheten i vad som krävs för att mål ska vara 
uppfyllda. Vi anser även att den totala bedömningen försvåras av att svarsfrekven-
ser i deltagarenkäter är låga. I synnerhet då styrelsen uppgett att resultaten från 
deltagarna var en särskilt viktig del av bedömningen av måluppfyllelsen. 

Räkenskaper och årsredovisning 
Vår bedömning är att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets ekonomiska 
resultat och den ekonomiska ställningen och att årsredovisningen i allt väsentligt är 
upprättad i enlighet med lagens krav och anvisningar från normgivande organ.   

Styrning 
Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen i huvudsak hade tillräcklig styrning 
och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde. 

Styrelsen fullgjorde sina uppgifter enligt lag om finansiell samordning av rehabilite-
ringsinsatser. Förbundet verkade genom sina samverkansplattformer, lokal sam-
verkan i kranskommunerna, förebyggande insatser samt stödstrukturer för att mål-
grupperna skulle få stöd och rehabilitering till egen försörjning. 

Positivt var att styrelsen arbetade aktivt med att planera insatser för att nå den re-
kommenderade nivån på eget kapital. Vi vill framhålla vikten av att styrelsen även i 
fortsättningen noggrant följer det ekonomiska utfallet vid en underfinansierad bud-
get för att inte riskera att hela det egna kapitalet förbrukas. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande områden:  

 Fortsätt utveckla målstyrningen, exempelvis genom att: 

o Var tydlig och konsekvent i vilka svarsfrekvenser som krävs för att re-
sultat ska vara möjliga att analysera. 

o Var tydlig och konsekvent i vilka avsteg från måluppfyllelsen i den soci-
ala redovisningen som styrelsen kan acceptera. 

o Redovisa tydligt hur resultaten från de olika indikatorerna har viktats 
samman och översatts till den totala bedömningen av måluppfyllelsen. 
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o Vidta åtgärder för att säkerställa en högre svarsfrekvens på deltagaren-
käter.   

 Säkerställ att styrdokument är aktuella. 

 Säkerställ att medlemssamråd genomförs årligen. 

Rekommendationerna kommer att följas upp i nästa års granskning.  
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2. Bakgrund 
Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmark-
nadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är 
att cirka 300 000 personer i landet kan ha sådana behov. De riskerar att hamna i en 
gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Helhetssynen på indivi-
dens situation uteblir ibland vilket kan försvåra samverkan mellan olika aktörer.  

Den 1 januari 2004 infördes en lagstiftning om finansiell samordning (2003:1210). 
Lagstiftningen innebär en möjlighet till permanent samverkan mellan Försäkrings-
kassa, Arbetsförmedling, kommun och region. År 2005 bildades i Västerbottens län 
tre samordningsförbund enligt denna lag, ett i Umeå, ett i Skellefteå och ett i Lyck-
sele. Nya kommuner har därefter anslutit och samordningsförbunden heter nu-
mera Umeåregionen, Skellefteå-Norsjö och Södra Lappland.  

Samordningsförbunden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, 
beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Ett samordningsför-
bund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fun-
gera över tid. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att mål-
grupperna ska få det stöd och rehabilitering som krävs för att ge dem möjlighet att 
försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansi-
era insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbunden 
stödjer också aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fun-
gera mer effektivt. 

Revisorerna ska årligen granska samordningsförbunden. Revisorerna ska pröva om 
samordningsförbunden säkerställt att verksamheten är genomförd på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I granskningen ingår 
också att pröva om räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen är 
tillräcklig.  

I sin revisionsplan för år 2019 beslutade revisorerna att genomföra en granskning 
av Samordningsförbundet Umeåregionen. 

Iakttagelser i 2018 års granskning samt styrelsens svar 
En slutsats från 2018 års granskning var att samordningsförbundets årsredovisning 
gav en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställ-
ningen. Granskningen av bokslut och följsamhet till ekonomiadministrativa rutiner 
visade på god ordning. Revisorerna bedömde också att styrelsen uppfyllt sina upp-
gifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  

Revisorerna bedömde att styrelsen i huvudsak hade tillräcklig styrning och kontroll 
över verksamheten och lämnade följande rekommendationer: 

 Fortsätt utveckla målstyrningen så att det av verksamhetsplanen tydligt 
framgår vad som krävs för att mål ska vara uppfyllda.  

 Vidta åtgärder för att säkerställa en högre svarsfrekvens på deltagarenkäter.   

 Komplettera delårsrapporter med balansräkning. 

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

 Säkerställ att styrdokument är aktuella. 
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I sitt svar till revisorerna uppgav styrelsen att det framgick av den reviderade verk-
samhetsplanen för år 2019 vad som krävdes för att mål skulle vara uppfyllda. Vi-
dare hade styrelsen avsatt medel för en medarbetare som skulle säkerställa en 
högre svarsfrekvens på deltagarenkäterna. Av svaret framgick att tertialrappor-
terna skulle kompletteras med balansräkning. För år 2019 hade styrelsen beslutat 
om en underbalanserad budget i syfte att uppnå den rekommenderade nivån på 
eget kapital.  

Syfte, revisionsfrågor och metod 
Syftet med granskningen är att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal bokförings- och redovis-
ningslag samt att ge underlag till revisorerna för deras ansvarsprövning av Samord-
ningsförbundet Umeåregionens styrelse. För detta har följande revisionsfrågor be-
svarats i granskningen:  

 Är samordningsförbundets räkenskaper upprättade i följsamhet med lag, re-
kommendationer och god redovisningssed? 

 Är årsredovisningen upprättad i enlighet med lagens krav och anvisningar 
från normgivande organ? 

 Har samordningsförbundet haft en tillräcklig måluppfyllelse? 

 Har förbundsstyrelsen haft en tillräcklig styrning och kontroll över verksam-
heten inom sitt ansvarsområde?  

Granskningen har genomförts med stöd av intervju med förbundschef samt ge-
nomgång av styrelsens protokoll, verksamhetsplan, årsredovisning och övriga sty-
rande dokument. Arbetet med granskningen är genomfört av Ingrid Lindberg på 
Region Västerbottens revisionskontor. 

Förbundschefen har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 

Avgränsningar 
Granskningen avser Samordningsförbundet Umeåregionens verksamhet år 2019.  

Definitioner 
Individinriktade insatser  
Insatser som syftar till att stödja individer som är i behov av samordnat stöd. 

Strukturövergripande insatser 
Insatser som syftar till att underlätta samverkan mellan parterna. Det kan handla 
om kompetensutveckling, gemensamma kartläggningar, analyser och utvärde-
ringar. 
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Revisionskriterier 
Vår bedömning av förbundets ansvarsutövande utgår från:  

 Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser   

 Kommunallagen (2017:725) 

 Kommunal bokförings- och redovisningslag (2018:597) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

 Handbok för finansiell samordning 

 Rekommendationer från Nationella rådet 

 God redovisningssed 

 Förbundsordning  
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Samordningsförbundets uppdrag 

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser anger vad som utgör sam-
ordningsförbundens målgrupp och övergripande syfte. Insatserna inom den finan-
siella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabilite-
ringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att ut-
föra förvärvsarbete.  

Enligt 7§ lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har ett samord-
ningsförbund i uppgift att: 

 Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

 Stödja samverkan mellan samverkansparterna 

 Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade reha-
biliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin för-
måga att utföra förvärvsarbete 

 Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samord-
ning ska användas 

 Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 

 Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Enligt lagen ska styrelsen fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 
november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlem-
marna om budgeten. Årsredovisning ska beslutas senast 31 mars. 

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser anger vilka delar av kom-
munallagen som är tillämpliga och att kommunal bokförings- och redovisningslag 
ska gälla i tillämpliga delar.  

Förbundsordning 
Förbundsordningen preciserar samordningsförbundets ändamål och uppgifter 
samt organisation. Förbundsordningen utgår från lag om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.  

Medlemmar i Samordningsförbundet Umeåregionen år 2019 var Försäkringskas-
san, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Vännäs, 
Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholms. Förbundets ändamål är att inom 
medlemmarnas geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabili-
teringsområdet för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

Enligt förbundsordningen ska förbundet hålla förbundsmedlemmarna underrät-
tade om förbundets ekonomi och verksamhet samt samråda med medlemmarna 
om budgeten innan den fastställs. Vidare ska styrelsen upprätta delårsuppfölj-
ningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin, som skickas till med-
lemmarna. 

Förbundets protokoll ska anslås på respektive förbundsmedlems officiella anslags-
tavla.  
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Rekommendationer från Nationella rådet 
Nationella rådet är ett samverkansorgan som lämnar rekommendationer och stöd 
till samordningsförbunden i strategiska frågor. Nedan följer ett par exempel. 

Nationella rådet har tagit fram en rekommendation om rimlig storlek på eget kapi-
tal. Syftet med rekommendationen att tydliggöra vikten av att använda avsatta me-
del till det ändamål de är till för. För förbund med en medelstilldelning mellan 7,1 – 
15 miljoner kronor rekommenderas att det egna kapitalet maximalt uppgår till 20 
procent av medelstilldelningen upp till 7 miljoner kronor och 15 procent på belopp 
därutöver. Samordningsförbundet Umeåregionen har en medelstilldelning på 
11,45 miljoner kronor för år 2019. Detta innebär ett rekommenderat maximalt 
eget kapital på cirka 2 miljoner kronor. 

Nationella rådet rekommenderar att minst ett medlemssamråd genomförs årligen. 

Verksamhetsplan för år 2019 
Av verksamhetsplanen för år 2019 framgår att förbundets övergripande vision är 
att bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen genom att varje människas arbets-
förmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling. I verksamhets-
planen är visionen nedbruten i övergripande strategiska mål och effektmål.  

Övergripande strategiska mål 

 I Umeå finns en hållbar samverkansplattform i ständig utveckling för unga 
människor. 

 I Umeå finns en hållbar samverkansplattform i ständig utveckling för männi-
skor äldre än 25 år. 

 I Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm finns det hållbara 
lokala samverkansstrukturer utvecklade med utgångspunkt i människors be-
hov. (Målet bedöms för varje medlemskommun för sig) 

 I Umeåregionen finns det en fungerande samverkan mellan Primärvården, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas socialtjänster, i 
ständig utveckling. Detta via samverkansstrukturen NAFS. 

 Den överenskommelse som samordningsförbundet stimulerat till och delvis 
finansierar har 2020 bidragit till att minska den psykiska ohälsan på kvinno-
dominerade arbetsplatser i medlemskommunerna. 

 Samverkan för de mest utsatta människorna är organiserad i en helhet för 
hela Umeåregionen med Umeå som nav. 

 Det finns en väl utvecklad struktur för sektorsövergripande kompetensut-
veckling. 

Effektmål 

 Andelen människor som är beroende av ersättning från det offentliga trygg-
hetssystemet ska minska i varje medlemskommun.  
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Mål i social redovisning 
Som ett komplement till årsredovisningen redovisar förbundet även så kallade soci-
ala bokslut för flera insatser. Social redovisning är en metod för att planera, mäta 
och utvärdera den sociala nyttan i en organisation. Förbundets sociala redovisning 
för år 2019 innehöll 40 mål indelade i fyra områden: deltagarnytta, samhälls- och 
medlemsnytta, samverkan samt mål för personal och styrgrupper.  

Vår kommentar 
Vår bedömning är att målen var mätbara.  
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3. Förbundets verksamhet under år 2019 

Styrelsens styrdokument och protokoll 
Styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen hade under år 2019 sju proto-
kollförda sammanträden. Protokollen var tydliga och innehöll i de flesta fall bak-
grundsbeskrivningar till ärenden samt styrelsens beslut. 

Vi har gått igenom förbundets styrdokument. Samordningsförbundet i hög grad be-
slutat om grundläggande styrdokument såsom verksamhetsplan, budget, och års-
redovisning.  

Vår kommentar 
Positivt är att samordningsförbundet i hög grad beslutat om grundläggande styrdo-
kument. Några av förbundets styrdokument och policys har dock inte reviderats. Vi 
rekommenderar förbundet att regelbundet gå igenom styrdokument och vid behov 
revidera dessa.  

Genomförda uppgifter enligt lag om finansiell samordning 
I följande avsnitt redogör vi för hur samordningsförbundet under år 2019 genom-
förde sina uppgifter enligt 7§, lag om finansiell samordning. 

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
Samordningsförbundet Umeåregionen beslutade om sin verksamhetsplan för år 
2019 i november 2018 (§ 83). Av förbundets verksamhetsplan framgick övergri-
pande vision, målsättningar och prioriteringar. Verksamhetsplanen innehöll budget 
för år 2019 och plan för år 2020 - 2021.   

Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
Förbundet stödjer samverkan mellan samverkansparterna på flera olika sätt. Ett 
sätt är genom operativ verksamhet i form av insatser inom så kallade samverkans-
plattformar eller genom lokal samverkan i samordningsteam i medlemskommu-
nerna Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm. Förbundet är också 
ägare till ett Europeiskt socialfondsprojekt som syftar till att förbättra etablerings-
processen av nyanlända i Umeå kommun. I syfte att bygga upp och underhålla 
samverkan arbetar förbundet även med strukturell samverkan genom att finansi-
era ledarskapsutveckling, sektorsövergripande kompetensutveckling, omvärldsbe-
vakning m.m.  

Samverkansplattformarna kännetecknas av en för parterna gemensam beredning, 
bedömning, insatser och uppföljning. I vissa fall sker samverkan genom samlokali-
sering av medarbetare från de olika samverkande parterna. Inom ramen för varje 
plattform finns ett antal insatser gentemot förbundets målgrupper.  

Förbundets samverkansplattformar är:  

 Samverkansplattform för unga 

 Samverkansplattform för vuxna 25 år och äldre 

 Samverkansplattform primärvård (NAFS)  

 Samverkansplattform för förebyggande insatser.  
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Finansiera insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
Enligt verksamhetsplanen ska förbundets insatser riktas till alla i åldern 16 - 64 år 
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Individernas behov är avgö-
rande, dock är unga i åldern 16–30 år prioriterade. Ett särskilt fokus fanns enligt 
verksamhetsplanen på sjukskrivna i behov av stöd för återgång i arbete, unga med 
långvarigt nedsatt arbetsförmåga, arbetssökande i behov av flerpartssamverkan 
samt patienter med psykossjukdom samt psykiatrisk samsjuklighet.  

Under året fick 904 personer stöd av de samverkande parterna inom ramen för för-
bundets samverksansplattformar (exkl. NAFS som saknar statistik) och samord-
ningsteam i kranskommunerna. Dessutom fick 157 personer stöd inom andra insat-
ser. 

Besluta på vilket sätt medlen för finansiell samordning ska användas 
Styrelsen beslutade under år 2019 om ekonomi och verksamhet baserat på in-
komna verksamhetsplaner från plattformarna m.m. Ärendena hade dessförinnan 
beretts i beredningsgruppen. 

Svara för uppföljning och utvärdering av samverkansinsatserna 
I sin årsredovisning följde förbundet upp de samverkansinsatser som finansierats 
under året. Styrelsens löpande uppföljning av respektive insats gjordes i enlighet 
med framtaget årshjul och rapportmall.  

För att arbeta med uppföljning på ett strukturerat sätt har styrelsen i sin verksam-
hetsplan beslutat att använda en kombination av metoder, exempelvis: 

 Alla verksamheter registreras i SUS – systemet för uppföljning av samver-
kansinsatser. Systemet möjliggör uppföljning på deltagarnivå. 

 Varje verksamhet ska lämna två uppföljningsrapporter per år till styrelsen.  

 Alla plattformar, utom plattformen för förebyggande insatser, tillämpar 
social redovisning (en metod för att planera, mäta och utvärdera den sociala 
verksamheten i en organisation).  

Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 
Styrelsen beslutade om sin verksamhetsplan och budget för år 2019 den 30 no-
vember 2018 (§ 83). Styrelsen beslutade om sin årsredovisning för år 2019 den 20 
mars 2020. Detta var inom den lagstadgade tiden.  

Vår kommentar 
Vår bedömning är att Samordningsförbundet Umeåregionen under år 2019 ge-
nomförde sina uppgifter enligt 7§, lag om finansiell samordning.  

Samordningsförbundet har genom sina samverkansplattformar, lokal samverkan i 
kranskommunerna, förebyggande insatser, ESF-projekt samt genom stödstrukturer 
för samverkan verkat för att förbundets målgrupper ska få stöd och rehabilitering i 
syfte att komma till egen försörjning. 
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Förbundets ekonomistyrning 

Tillbakablick på år 2018 
Det ekonomiska utfallet för år 2018 visade på ett underskott på 1,15 miljoner kro-
nor. Det budgeterade resultatet var ett underskott på 2,25 miljoner kronor. Kost-
naderna var ca en miljon lägre än budgeterat. Styrelsen uppgav att detta främst 
berodde på att planerade insatser inom överenskommelsen för att arbeta förebyg-
gande med psykisk ohälsa inte hade genomförts. 

Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till ca 3 miljoner kronor. Enligt Nationella 
rådets rekommendationer borde förbundets egna kapital maximalt uppgå till ca 
2,15 miljoner kronor.  

Samordningsförbundets agerande under år 2019 
För år 2019 budgeterade samordningsförbundet ett underskott på 2,3 miljoner 
kronor. Syftet var att minska det egna kapitalet i enlighet med rekommendationer 
från Nationella rådet. 

Styrelsen beslutade om tertialuppföljningar inklusive helårsprognos per april och 
augusti 2019. Per april 2019 var prognosen ett underskott som skulle medföra ett 
eget kapital på cirka 1,2 miljoner kronor vid årets slut. Per augusti 2019 var styrel-
sens prognos ett eget kapital på cirka 2 miljoner kronor vid årets slut. 

Styrelsen beslutade om sin årsredovisning den 20 mars 2020. Resultatet för år 
2019 blev ett underskott med 1 miljon kronor. Detta var en positiv avvikelse från 
budget med 1,3 miljoner kronor. Enligt styrelsen förklarades avvikelsen av att kost-
nader för analys, kompetensutveckling, m.m hade blivit lägre. Även för insatserna 
var kostnaderna lägre på grund av att uppstarten i Bjurholm hade fördröjts något 
och att en tjänst på Vuxentorget inte hade kunnat tillsättas. 

Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till cirka 2 miljoner kronor. Enligt rekom-
mendationerna borde förbundets egna kapital maximalt uppgå till ca 2 miljoner 
kronor.  

Tabellen nedan visar hur förbundets ekonomi utvecklats de senaste åren. 

(Belopp  i tusental  
kronor) 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter huvudmän 11 450 11 450 11 960 12 432 12 930 
Övriga intäkter 128 90 554 111 66 
Kostnader insatser -10 294 -11 480 -11 223 -9 635 -10 076 
Övriga kostnader -2 278 -2 210 -2 441 -2 041 -2 266 
Intäkter ESF-projekt 1 739 0    
Kostnader ESF-projekt -1 744 -200    
Årets resultat -1 000 -2 350 -1 150 867 654 
Eget kapital 1 993 642 2 992 4 142 3 202 
Andel av erhållna medel  17 % 6 % 25 % 33 % 25 % 

 
Vår kommentar   
Trots att underskottet vid årets slut var 1,3 miljoner kronor lägre än budgeterat 
uppgick förbundets egna kapital vid årets slut till den av Nationella rådet rekom-
menderade nivån. Detta var i enlighet med styrelsens intentioner. 
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Positivt var också att styrelsen under året följde den ekonomiska utvecklingen ge-
nom tertialrapporter och rapporter från de olika insatserna.  

Enligt kommunallagen 11 kap. 5 § ska budgeten upprättas så att intäkterna översti-
ger kostnaderna. Samordningsförbundets budgeterade intäkter för år 2019 under-
steg de budgeterade kostnaderna med 2,3 miljoner kronor. Syftet var att minska 
det egna kapitalet till den av Nationella rådet rekommenderade nivån. Enligt Nat-
ionella rådets handbok för finansiell samordning finns en möjlighet för förbunden 
att lägga en underfinansierad budget om den kan balanseras av det egna kapitalet. 
Vi vill liksom tidigare år framhålla vikten av att styrelsen även i fortsättningen nog-
grant följer det ekonomiska utfallet vid en underfinansierad budget för att inte ris-
kera att hela det egna kapitalet förbrukas. 

Bokslut och räkenskaper 2019 
Den granskning som den auktoriserade revisorn genomfört har inte identifierat 
några väsentliga brister. Granskningen visar att bokslut och räkenskaper är i god 
ordning. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. 

Vår kommentar 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i följsamhet med lag, 
rekommendationer och god redovisningssed.  

Förbundets uppföljning av verksamhetsmål 

Delårsrapporter år 2019 
Under år 2019 upprättade förbundet kvartalsrapporter i enlighet med förbunds-
ordningen. Enligt 9 kap kommunal bokförings- och redovisningslag ska samord-
ningsförbundet minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovis-
ning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Rapporten ska 
omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Förbundets 
kvartalsrapporter per juni och per september 2019 motsvarar dessa krav på om-
fattning. Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport, 
anger att en delårsrapport bör innehålla minst en förkortad förvaltningsberättelse, 
balansräkning, resultaträkning samt vissa andra upplysningar. Kvartalsrapporterna 
innehåller dessa delar. 

Årsredovisning 2019 
Vid sammanträdet den 20 mars 2020 beslutade styrelsen om förbundets årsredo-
visning. I årsredovisningen redovisade styrelsen måluppfyllelse och resultat. I bila-
gor till årsredovisningen fanns redovisning av måluppfyllelse för individinriktade in-
satser och målen i den sociala redovisningen. Av årsredovisningen framgick att 
medlemssamråd inte hade genomförts under år 2019.  

Insatsernas resultat på individnivå 
Samordningsförbundet redovisade på aggregerad nivå resultatet för de aktiviteter 
som var avslutade under år 2019. Inom ramen för samordningsförbundet hade 904 
personer fått stöd under året. Av de 336 deltagare som avslutats hade 26 procent 
gått till arbete, 18 procent till studier och 39 procent till annan behovsanpassad 
lösning. Förbundets mål var att 35 procent skulle gå till arbete, 25 procent till stu-
dier och 30 procent till annan behovsanpassad lösning. Jämfört med föregående år 
var antalet individer som deltagit i en samverkansinsats lägre. Antalet avslut hade 
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också minskat något. Andelen som gått till arbete var något lägre medan andelen 
som gått till studier eller annan behovsanpassad lösning var något högre. Enligt års-
redovisningen var utvecklingen av samverkan i kranskommunerna god där alla 
kommuner utom Bjurholm i stor utsträckning hade kommit igång med insatser. 

Effektmål 
Styrelsen redovisade utfallet för målet att minska andelen av befolkningen som för-
sörjdes med sociala ersättningar. Enligt årsredovisningen hade andelen minskat i 
Robertsfors, Vännäs, Vindeln och Umeå. I Bjurholm och Nordmaling hade andelen 
ökat. Styrelsen uppgav att det visserligen fanns många faktorer som påverkade 
detta jämförelsetal, men menade samtidigt att samverkan i förbundet hade bety-
delse för utfallet. Styrelsen medgav dock att andra faktorer sannolikt hade större 
påverkan.  

Strategiska mål 
Styrelsen bedömde måluppfyllelsen med en skala från 1–6. Styrelsen uppgav att 
målen uppfylldes till varierande del. Styrelsen bedömde att tre mål till mycket stor 
del var uppfyllda, att fyra mål till stor del var uppfyllda, att två mål till liten del var 
uppfyllda och att ett mål var uppfyllt till mycket liten del.  

Av redovisningen framgick målvärden för respektive mål.  För flera av målen var 
måluppfyllelsen kopplad till målen i den sociala redovisningen. Den sociala redovis-
ningen byggde på genomförda enkäter med deltagare, chefer och medarbetare i 
insatserna. För dessa mål fanns nedanstående kriterier för att målen skulle vara 
uppfyllda: 

 80 procent av deltagarna skulle ha svarat med de tre övre alternativen. 

 80 procent av chefer och medarbetare skulle ha svarat med de tre övre al-
ternativen.  

 En presentation av verksamheten och resultat på individnivå skulle finnas.  

För att måluppfyllelsen skulle vara möjlig att bedöma krävde styrelsen en godtag-
bar svarsfrekvens på enkäter. Styrelsens riktvärde för flera av målen var att minst 
60 procent av deltagarna skulle ha svarat på enkäten. Styrelsen gjorde en bedöm-
ning om svarsfrekvensen var tillräcklig för varje mål. Av redovisningen framgick att 
svarsfrekvensen bland deltagarna i flera fall var under riktvärdet.  

Av årsredovisningen framgick att de olika kriterierna inom varje mål skulle viktas. 
Styrelsen uppgav att svaren från deltagarenkäter tillsammans med resultat på indi-
vidnivå var det som skulle viktas högst i styrelsens bedömning av måluppfyllelsen. 
Därefter kom svar från medarbetare och chefer. Lägst vikt gav styrelsen att det 
fanns en beskrivning av verksamheten. Styrelsen uppgav också att den accepterade 
ett visst avsteg från måluppfyllelsen i den sociala redovisningen. 

Av redovisningen framgick att svarsfrekvensen var högre bland chefer och medar-
betare än bland deltagarna. Chefer och medarbetare hade i stor utsträckning gett 
positiva svar i enkäter medan deltagarna i varierande grad hade gett positiva svar.  

På nästa sida redovisar vi styrelsens bedömning av måluppfyllelsen: 
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Strategiskt mål Styrelsens bedömning av måluppfyllelsen 

I Umeå finns en hållbar samverkansplatt-
form för unga. 

Stor del (4) 

I Umeå finns en hållbar samverkansplatt-
form för människor äldre än 25 år. 

Stor del (4) 

I Umeåregionen finns en fungerande sam-
verkan mellan primärvård, Arbetsför-
medling, Försäkringskassa och kommunens 
socialtjänst. 

Liten del (3) 

I medlemskommunerna finns det hållbara 
lokala samverkansstrukturer. 
 

Robertsfors: Mycket stor del (5) 
Vindeln: Mycket stor del (5) 
Nordmaling: Stor del (4) 
Vännäs: Liten del (3) 
Bjurholm: Ingen bedömning p.g.a. ny verksamhet 

Den överenskommelse som samordnings-
förbundet stimulerat och delvis finansierar 
har år 2020 bidragit till att minska den psy-
kiska ohälsan på kvinnodominerade arbets-
platser i medlemskommunerna.  

Mycket liten del (2) 

Samverkan för våra mest utsatta människor 
är organiserade i en helhet för hela Umeå-
regionen som nav. 

Stor del (4) 

Det finns väl utvecklade stödstrukturer för 
sektorsövergripande kompetensutveckling. 

Mycket stor del (5) 

 
Vår kommentar 
Måluppfyllelse och redovisning av måluppfyllelse 
Mot bakgrund av att majoriteten av målen var uppfyllda till mycket stor eller stor 
del gör vi bedömningen att förbundet i huvudsak hade en tillräcklig måluppfyllelse. 
Vår bedömning är dock, liksom föregående år, att styrelsen kan utveckla sin mål-
styrning och förtydliga sin redovisning av måluppfyllelsen ytterligare. Det var ibland 
svårt att utifrån styrelsens redovisning av måluppfyllelsen förstå hur styrelsen kom-
mit fram till sina bedömningar. Det var exempelvis otydligt hur viktningen av krite-
rierna gått till rent praktiskt. Vi anser även att den totala bedömningen av målupp-
fyllelsen försvåras av att svarsfrekvenser i deltagarenkäter är låga. I synnerhet då 
styrelsen uppgett att resultaten från deltagarna var en särskilt viktig del av bedöm-
ningen av måluppfyllelsen. 

Årsredovisningens följsamhet till lagens krav 
Granskningen av årsredovisningen har innefattat en bedömning av tillämpningen 
av lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunal bokförings- 
och redovisningslag samt god redovisningssed. Vår bedömning är att årsredovis-
ningen i tillfredsställande utsträckning upprättats i enlighet med denna normgiv-
ning. Vi noterar dock att årsredovisningens förvaltningsberättelse saknar vissa de-
lar såsom Översikt över verksamhetens utveckling samt Balanskravsutredning.   
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4. Svar på revisionsfrågor 
Revisionsfråga Bedömning Vår kommentar 
Är samordningsförbundets rä-
kenskaper upprättade i följsam-
het med lag, rekommendationer 
och god redovisningssed?  

Vi bedömer att räkenskaperna ger 
en rättvisande bild av förbundets 
resultat och ställning för år 2019. 

Är årsredovisningen upprättad i 
enlighet med lagens krav och 
anvisningar från normgivande 
organ?  

Årsredovisning 2019 är i allt väsent-
ligt upprättad i enlighet med lagar 
och gällande normgivning. Vi note-
rar att årsredovisningens förvalt-
ningsberättelse saknar vissa delar. 

Har samordningsförbundet haft 
en tillräcklig måluppfyllelse? 

  

Förbundet uppfyllde majoriteten av 
sina mål i mycket hög eller hög 
grad. Redovisningen av måluppfyl-
lelsen behöver dock utvecklas. 

Har förbundsstyrelsen haft en 
tillräcklig styrning och kontroll 
över verksamheten inom sitt an-
svarsområde? 

 

Styrelsen följde löpande upp eko-
nomi och verksamhet i pågående 
insatser. Styrelsen uppfyllde uppgif-
terna enligt lag om finansiell sam-
ordning. Styrelsen var aktiv i sin 
ekonomistyrning. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande områden:  

 Fortsätt utveckla målstyrningen, exempelvis genom att: 

o Var tydlig och konsekvent i vilka svarsfrekvenser som krävs för att re-
sultat ska vara möjliga att analysera. 

o Var tydlig och konsekvent i vilka avsteg från måluppfyllelsen i den soci-
ala redovisningen som styrelsen kan acceptera. 

o Redovisa tydligt hur resultaten från de olika indikatorerna har viktats 
samman och översatts till den totala bedömningen av måluppfyllelsen. 

o Vidta åtgärder för att säkerställa en högre svarsfrekvens på deltagaren-
käter.   

 Säkerställ att styrdokument är aktuella. 

 Säkerställ att medlemssamråd genomförs årligen. 

 
Umeå den 14 april 2020 

Ingrid Lindberg 
Sakkunnig  
 
Revisionskontoret 
Region Västerbotten 
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Inledning
Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en 
revision av Samordningsförbundet Umeåregionen för 
räkenskapsåret 2019.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige 
samt med beaktande av de regler om revision som 
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-
insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att 
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i 
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att 
revisionen ska utföras enligt god revisionssed.

Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga 
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket 
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras. 

Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn 
även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen 
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.  

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i 
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
som är uppställda. 
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Revisionsinriktning
Redovisningen

Jag har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över 
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att 
följande poster är väsentliga:

• Verksamhetens intäkter

• Verksamhetens kostnader

• Kassa och bank

• Kortfristiga skulder

Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi 
valt att substansgranska samtliga poster som listats 
ovan.

Förvaltningsberättelsen

Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin 
rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i 
förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller 
dessa regler.

Förvaltning

Min granskning av förbundets förvaltning har inriktats
mot följande områden:

• Granskning av efterlevnad av lagar och
förbundsordning

• Granskning av att verksamhetsplan och budget 
upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen

• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har 
genomförts.
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Revisionsinriktning
God ekonomisk hushållning

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
förbundet. 

Jag har granskat i vilken mån förbundet efterlever 
kraven på god ekonomisk hushållning.

Balanskrav

Ett samordningsförbund ska enligt kommunallagen 
göra en avstämning av balanskravet och detta ska 
redovisas i förvaltningsberättelsen. Jag har granskat att 
samordningsförbundet uppfyller lagens krav i detta 
avseende.

Intern kontroll

Inom ramen för vår revision har jag granskat delar av
förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och
system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, 
bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-
system.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen
Intern kontroll och processer

• Inga väsentliga iakttagelser har noterats

Årsredovisningen

• Vi har noterat att årsredovisningen inte fullt ut följer
den nya rekommendation RKR 15, bland annat
saknas det en flerårsöversikt över
samordningsförbundets resultatutveckling över de
senaste fem åren.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen forts
Balanskrav

• Vi har noterat att det inte finns någon avstämning av 
balanskravsresultatet i årsredovisningen

Förvaltning

• Inga väsentliga avvikelser har noterats

. God ekonomisk hushållning

• Vi bedömer att verksamheten har bedrivits för att nå 
god ekonomisk hushållning.
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Slutsatser
Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag 
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål som är uppställda enligt 
förbundsordningen och verksamhetsplanen samt att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och lag om kommunal bokföring och 
redovisning.

Örnsköldsvik den 14 april 2020

Frida Kolbäck

Auktoriserad revisor 
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Inledning
Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en 
revision av Samordningsförbundet Umeåregionen för 
räkenskapsåret 2019.

Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige 
samt med beaktande av de regler om revision som 
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliterings-
insatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att 
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i 
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att 
revisionen ska utföras enligt god revisionssed.

Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga 
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket 
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras. 

Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn 
även att efterleva FAR:s etiska regler.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen 
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.  

Revisorn ska även bedöma om styrelsen i 
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig samt att resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
som är uppställda. 
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Revisionsinriktning
Redovisningen

Jag har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över 
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att 
följande poster är väsentliga:

• Verksamhetens intäkter

• Verksamhetens kostnader

• Kassa och bank

• Kortfristiga skulder

Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi 
valt att substansgranska samtliga poster som listats 
ovan.

Förvaltningsberättelsen

Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. 
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin 
rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i 
förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida 
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller 
dessa regler.

Förvaltning

Min granskning av förbundets förvaltning har inriktats
mot följande områden:

• Granskning av efterlevnad av lagar och
förbundsordning

• Granskning av att verksamhetsplan och budget 
upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen

• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har 
genomförts.
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Revisionsinriktning
God ekonomisk hushållning

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska 
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
förbundet. 

Jag har granskat i vilken mån förbundet efterlever 
kraven på god ekonomisk hushållning.

Balanskrav

Ett samordningsförbund ska enligt kommunallagen 
göra en avstämning av balanskravet och detta ska 
redovisas i förvaltningsberättelsen. Jag har granskat att 
samordningsförbundet uppfyller lagens krav i detta 
avseende.

Intern kontroll

Inom ramen för vår revision har jag granskat delar av
förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och
system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter, 
bokslutsprocessen samt behörigheter till väsentliga IT-
system.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen
Intern kontroll och processer

• Inga väsentliga iakttagelser har noterats

Årsredovisningen

• Vi har noterat att årsredovisningen inte fullt ut följer 
den nya rekommendation RKR 15, bland annat 
saknas det en flerårsöversikt över 
samordningsförbundets resultatutveckling över de 
senaste fem åren.
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Väsentliga iakttagelser från granskningen forts
Balanskrav

• Vi har noterat att det inte finns någon avstämning av 
balanskravsresultatet i årsredovisningen

Förvaltning

• Inga väsentliga avvikelser har noterats

. God ekonomisk hushållning

• Vi bedömer att verksamheten har bedrivits för att nå 
god ekonomisk hushållning.
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Slutsatser
Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag 
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är 
rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål som är uppställda enligt 
förbundsordningen och verksamhetsplanen samt att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och lag om kommunal bokföring och 
redovisning.

Örnsköldsvik den 14 april 2020

Frida Kolbäck

Auktoriserad revisor 
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för Samordningsförbundet Umeåregionen, org nr 222000-1834

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Umeåregionen för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokfö-
ring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av-
ser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-
verka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi profess-
ionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Umeåregionen för år 
2019.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i samordningsförbundet Umeåregionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är fören-
ligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot förbundet.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 

Örnsköldsvik den 21 april 2020

KPMG AB

Frida Kolbäck

Auktoriserad revisor
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De förtroendevalda revisorerna i  
Samordningsförbundet Umeåregionen    
    Till   

    Styrelsen i Samordningsförbundet Umeåregionen 

     Fullmäktige i medlemskommunerna:  

    Umeå kommun  

    Vännäs kommun  

    Nordmalings kommun  

    Vindelns kommun  

    Robertsfors kommun 

Bjurholms kommun 

    Fullmäktige i Region Västerbotten  

     Försäkringskassan 

     Arbetsförmedlingen 
        
 Revisionsberättelse för år 2019 

Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och 
förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Umeåregionen 
(organisationsnummer 222000-1834) för verksamhetsåret 2019.  

Uppdraget är vidare att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen är tillräcklig.  

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Styrelsen upprättar en årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för 
att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamhet och räkenskaper.  

Jag har utfört granskningen utifrån lagen om finansiell samordning, 
kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i kommunal 
verksamhet.  

I uppdraget samverkar jag med av staten utsedd auktoriserad revisor. I 
granskningen av förbundets räkenskaper och årsredovisning har jag förlitat mig på 
den statliga revisorns granskning och bedömning.  

Mina granskningsinsatser har utförts av sakkunnigt biträde till revisorerna. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som 
redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.  

Jag bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Umeåregionen 
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Jag bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed.  
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Jag bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är  
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.  

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  
 

Jag åberopar bifogade redogörelse och rapport. 

 

Umeå 2020 04 21 

 

…………………………………………  

Thomas Nordenstam  

Revisor från kommuner och region                     

 

 

Bilagor:  

Den sakkunniges rapport 
Granskning av Samordningsförbundet Umeåregionen år 2019 

Den statliga revisorns redogörelse 
Revisionsrapport 2019-12-31 Samordningsförbundet Umeåregionen 
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1. Sammanfattande analys 
Vi har av Samordningsförbundet Umeåregionens revisorer fått i uppdrag att 
granska förbundets verksamhet och årsredovisning år 2019. Nedan redogör vi för 
våra huvudsakliga iakttagelser. 

Måluppfyllelse 
Resultatet för år 2019 blev ett underskott på 1 miljon kronor. I förhållande till bud-
get var det en positiv avvikelse med 1,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick 
vid årets slut till cirka 2 miljoner kronor. Detta var i enlighet med de rekommendat-
ioner som finns för samordningsförbund.  

Styrelsen bedömde att förbundet hade hög måluppfyllelse för majoriteten av de 
strategiska målen. Vår bedömning är att förbundet hade en tillräcklig måluppfyl-
lelse. Vi bedömer dock att styrelsen kan fortsätta att utveckla redovisningen av 
måluppfyllelsen genom att öka tydligheten i vad som krävs för att mål ska vara 
uppfyllda. Vi anser även att den totala bedömningen försvåras av att svarsfrekven-
ser i deltagarenkäter är låga. I synnerhet då styrelsen uppgett att resultaten från 
deltagarna var en särskilt viktig del av bedömningen av måluppfyllelsen. 

Räkenskaper och årsredovisning 
Vår bedömning är att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets ekonomiska 
resultat och den ekonomiska ställningen och att årsredovisningen i allt väsentligt är 
upprättad i enlighet med lagens krav och anvisningar från normgivande organ.   

Styrning 
Vår sammanfattande bedömning är att styrelsen i huvudsak hade tillräcklig styrning 
och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde. 

Styrelsen fullgjorde sina uppgifter enligt lag om finansiell samordning av rehabilite-
ringsinsatser. Förbundet verkade genom sina samverkansplattformer, lokal sam-
verkan i kranskommunerna, förebyggande insatser samt stödstrukturer för att mål-
grupperna skulle få stöd och rehabilitering till egen försörjning. 

Positivt var att styrelsen arbetade aktivt med att planera insatser för att nå den re-
kommenderade nivån på eget kapital. Vi vill framhålla vikten av att styrelsen även i 
fortsättningen noggrant följer det ekonomiska utfallet vid en underfinansierad bud-
get för att inte riskera att hela det egna kapitalet förbrukas. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande områden:  

 Fortsätt utveckla målstyrningen, exempelvis genom att: 

o Var tydlig och konsekvent i vilka svarsfrekvenser som krävs för att re-
sultat ska vara möjliga att analysera. 

o Var tydlig och konsekvent i vilka avsteg från måluppfyllelsen i den soci-
ala redovisningen som styrelsen kan acceptera. 

o Redovisa tydligt hur resultaten från de olika indikatorerna har viktats 
samman och översatts till den totala bedömningen av måluppfyllelsen. 
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o Vidta åtgärder för att säkerställa en högre svarsfrekvens på deltagaren-
käter.   

 Säkerställ att styrdokument är aktuella. 

 Säkerställ att medlemssamråd genomförs årligen. 

Rekommendationerna kommer att följas upp i nästa års granskning.  
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2. Bakgrund 
Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmark-
nadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är 
att cirka 300 000 personer i landet kan ha sådana behov. De riskerar att hamna i en 
gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Helhetssynen på indivi-
dens situation uteblir ibland vilket kan försvåra samverkan mellan olika aktörer.  

Den 1 januari 2004 infördes en lagstiftning om finansiell samordning (2003:1210). 
Lagstiftningen innebär en möjlighet till permanent samverkan mellan Försäkrings-
kassa, Arbetsförmedling, kommun och region. År 2005 bildades i Västerbottens län 
tre samordningsförbund enligt denna lag, ett i Umeå, ett i Skellefteå och ett i Lyck-
sele. Nya kommuner har därefter anslutit och samordningsförbunden heter nu-
mera Umeåregionen, Skellefteå-Norsjö och Södra Lappland.  

Samordningsförbunden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, 
beslut, riktlinjer och föreskrifter som gäller för verksamheten. Ett samordningsför-
bund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fun-
gera över tid. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att mål-
grupperna ska få det stöd och rehabilitering som krävs för att ge dem möjlighet att 
försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansi-
era insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbunden 
stödjer också aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fun-
gera mer effektivt. 

Revisorerna ska årligen granska samordningsförbunden. Revisorerna ska pröva om 
samordningsförbunden säkerställt att verksamheten är genomförd på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. I granskningen ingår 
också att pröva om räkenskaper är rättvisande och om den interna kontrollen är 
tillräcklig.  

I sin revisionsplan för år 2019 beslutade revisorerna att genomföra en granskning 
av Samordningsförbundet Umeåregionen. 

Iakttagelser i 2018 års granskning samt styrelsens svar 
En slutsats från 2018 års granskning var att samordningsförbundets årsredovisning 
gav en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och den ekonomiska ställ-
ningen. Granskningen av bokslut och följsamhet till ekonomiadministrativa rutiner 
visade på god ordning. Revisorerna bedömde också att styrelsen uppfyllt sina upp-
gifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  

Revisorerna bedömde att styrelsen i huvudsak hade tillräcklig styrning och kontroll 
över verksamheten och lämnade följande rekommendationer: 

 Fortsätt utveckla målstyrningen så att det av verksamhetsplanen tydligt 
framgår vad som krävs för att mål ska vara uppfyllda.  

 Vidta åtgärder för att säkerställa en högre svarsfrekvens på deltagarenkäter.   

 Komplettera delårsrapporter med balansräkning. 

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

 Säkerställ att styrdokument är aktuella. 
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I sitt svar till revisorerna uppgav styrelsen att det framgick av den reviderade verk-
samhetsplanen för år 2019 vad som krävdes för att mål skulle vara uppfyllda. Vi-
dare hade styrelsen avsatt medel för en medarbetare som skulle säkerställa en 
högre svarsfrekvens på deltagarenkäterna. Av svaret framgick att tertialrappor-
terna skulle kompletteras med balansräkning. För år 2019 hade styrelsen beslutat 
om en underbalanserad budget i syfte att uppnå den rekommenderade nivån på 
eget kapital.  

Syfte, revisionsfrågor och metod 
Syftet med granskningen är att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och om 
årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal bokförings- och redovis-
ningslag samt att ge underlag till revisorerna för deras ansvarsprövning av Samord-
ningsförbundet Umeåregionens styrelse. För detta har följande revisionsfrågor be-
svarats i granskningen:  

 Är samordningsförbundets räkenskaper upprättade i följsamhet med lag, re-
kommendationer och god redovisningssed? 

 Är årsredovisningen upprättad i enlighet med lagens krav och anvisningar 
från normgivande organ? 

 Har samordningsförbundet haft en tillräcklig måluppfyllelse? 

 Har förbundsstyrelsen haft en tillräcklig styrning och kontroll över verksam-
heten inom sitt ansvarsområde?  

Granskningen har genomförts med stöd av intervju med förbundschef samt ge-
nomgång av styrelsens protokoll, verksamhetsplan, årsredovisning och övriga sty-
rande dokument. Arbetet med granskningen är genomfört av Ingrid Lindberg på 
Region Västerbottens revisionskontor. 

Förbundschefen har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 

Avgränsningar 
Granskningen avser Samordningsförbundet Umeåregionens verksamhet år 2019.  

Definitioner 
Individinriktade insatser  
Insatser som syftar till att stödja individer som är i behov av samordnat stöd. 

Strukturövergripande insatser 
Insatser som syftar till att underlätta samverkan mellan parterna. Det kan handla 
om kompetensutveckling, gemensamma kartläggningar, analyser och utvärde-
ringar. 
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Revisionskriterier 
Vår bedömning av förbundets ansvarsutövande utgår från:  

 Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser   

 Kommunallagen (2017:725) 

 Kommunal bokförings- och redovisningslag (2018:597) 

 Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

 Handbok för finansiell samordning 

 Rekommendationer från Nationella rådet 

 God redovisningssed 

 Förbundsordning  
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Samordningsförbundets uppdrag 

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser anger vad som utgör sam-
ordningsförbundens målgrupp och övergripande syfte. Insatserna inom den finan-
siella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabilite-
ringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att ut-
föra förvärvsarbete.  

Enligt 7§ lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har ett samord-
ningsförbund i uppgift att: 

 Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

 Stödja samverkan mellan samverkansparterna 

 Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade reha-
biliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin för-
måga att utföra förvärvsarbete 

 Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samord-
ning ska användas 

 Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 

 Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Enligt lagen ska styrelsen fastställa samordningsförbundets budget senast den 30 
november varje år. Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlem-
marna om budgeten. Årsredovisning ska beslutas senast 31 mars. 

Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser anger vilka delar av kom-
munallagen som är tillämpliga och att kommunal bokförings- och redovisningslag 
ska gälla i tillämpliga delar.  

Förbundsordning 
Förbundsordningen preciserar samordningsförbundets ändamål och uppgifter 
samt organisation. Förbundsordningen utgår från lag om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser.  

Medlemmar i Samordningsförbundet Umeåregionen år 2019 var Försäkringskas-
san, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Vännäs, 
Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholms. Förbundets ändamål är att inom 
medlemmarnas geografiska område svara för finansiell samordning inom rehabili-
teringsområdet för att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

Enligt förbundsordningen ska förbundet hålla förbundsmedlemmarna underrät-
tade om förbundets ekonomi och verksamhet samt samråda med medlemmarna 
om budgeten innan den fastställs. Vidare ska styrelsen upprätta delårsuppfölj-
ningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin, som skickas till med-
lemmarna. 

Förbundets protokoll ska anslås på respektive förbundsmedlems officiella anslags-
tavla.  
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Rekommendationer från Nationella rådet 
Nationella rådet är ett samverkansorgan som lämnar rekommendationer och stöd 
till samordningsförbunden i strategiska frågor. Nedan följer ett par exempel. 

Nationella rådet har tagit fram en rekommendation om rimlig storlek på eget kapi-
tal. Syftet med rekommendationen att tydliggöra vikten av att använda avsatta me-
del till det ändamål de är till för. För förbund med en medelstilldelning mellan 7,1 – 
15 miljoner kronor rekommenderas att det egna kapitalet maximalt uppgår till 20 
procent av medelstilldelningen upp till 7 miljoner kronor och 15 procent på belopp 
därutöver. Samordningsförbundet Umeåregionen har en medelstilldelning på 
11,45 miljoner kronor för år 2019. Detta innebär ett rekommenderat maximalt 
eget kapital på cirka 2 miljoner kronor. 

Nationella rådet rekommenderar att minst ett medlemssamråd genomförs årligen. 

Verksamhetsplan för år 2019 
Av verksamhetsplanen för år 2019 framgår att förbundets övergripande vision är 
att bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen genom att varje människas arbets-
förmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling. I verksamhets-
planen är visionen nedbruten i övergripande strategiska mål och effektmål.  

Övergripande strategiska mål 

 I Umeå finns en hållbar samverkansplattform i ständig utveckling för unga 
människor. 

 I Umeå finns en hållbar samverkansplattform i ständig utveckling för männi-
skor äldre än 25 år. 

 I Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm finns det hållbara 
lokala samverkansstrukturer utvecklade med utgångspunkt i människors be-
hov. (Målet bedöms för varje medlemskommun för sig) 

 I Umeåregionen finns det en fungerande samverkan mellan Primärvården, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas socialtjänster, i 
ständig utveckling. Detta via samverkansstrukturen NAFS. 

 Den överenskommelse som samordningsförbundet stimulerat till och delvis 
finansierar har 2020 bidragit till att minska den psykiska ohälsan på kvinno-
dominerade arbetsplatser i medlemskommunerna. 

 Samverkan för de mest utsatta människorna är organiserad i en helhet för 
hela Umeåregionen med Umeå som nav. 

 Det finns en väl utvecklad struktur för sektorsövergripande kompetensut-
veckling. 

Effektmål 

 Andelen människor som är beroende av ersättning från det offentliga trygg-
hetssystemet ska minska i varje medlemskommun.  
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Mål i social redovisning 
Som ett komplement till årsredovisningen redovisar förbundet även så kallade soci-
ala bokslut för flera insatser. Social redovisning är en metod för att planera, mäta 
och utvärdera den sociala nyttan i en organisation. Förbundets sociala redovisning 
för år 2019 innehöll 40 mål indelade i fyra områden: deltagarnytta, samhälls- och 
medlemsnytta, samverkan samt mål för personal och styrgrupper.  

Vår kommentar 
Vår bedömning är att målen var mätbara.  

 

 
  



  
 

11 
 

3. Förbundets verksamhet under år 2019 

Styrelsens styrdokument och protokoll 
Styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen hade under år 2019 sju proto-
kollförda sammanträden. Protokollen var tydliga och innehöll i de flesta fall bak-
grundsbeskrivningar till ärenden samt styrelsens beslut. 

Vi har gått igenom förbundets styrdokument. Samordningsförbundet i hög grad be-
slutat om grundläggande styrdokument såsom verksamhetsplan, budget, och års-
redovisning.  

Vår kommentar 
Positivt är att samordningsförbundet i hög grad beslutat om grundläggande styrdo-
kument. Några av förbundets styrdokument och policys har dock inte reviderats. Vi 
rekommenderar förbundet att regelbundet gå igenom styrdokument och vid behov 
revidera dessa.  

Genomförda uppgifter enligt lag om finansiell samordning 
I följande avsnitt redogör vi för hur samordningsförbundet under år 2019 genom-
förde sina uppgifter enligt 7§, lag om finansiell samordning. 

Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
Samordningsförbundet Umeåregionen beslutade om sin verksamhetsplan för år 
2019 i november 2018 (§ 83). Av förbundets verksamhetsplan framgick övergri-
pande vision, målsättningar och prioriteringar. Verksamhetsplanen innehöll budget 
för år 2019 och plan för år 2020 - 2021.   

Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
Förbundet stödjer samverkan mellan samverkansparterna på flera olika sätt. Ett 
sätt är genom operativ verksamhet i form av insatser inom så kallade samverkans-
plattformar eller genom lokal samverkan i samordningsteam i medlemskommu-
nerna Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm. Förbundet är också 
ägare till ett Europeiskt socialfondsprojekt som syftar till att förbättra etablerings-
processen av nyanlända i Umeå kommun. I syfte att bygga upp och underhålla 
samverkan arbetar förbundet även med strukturell samverkan genom att finansi-
era ledarskapsutveckling, sektorsövergripande kompetensutveckling, omvärldsbe-
vakning m.m.  

Samverkansplattformarna kännetecknas av en för parterna gemensam beredning, 
bedömning, insatser och uppföljning. I vissa fall sker samverkan genom samlokali-
sering av medarbetare från de olika samverkande parterna. Inom ramen för varje 
plattform finns ett antal insatser gentemot förbundets målgrupper.  

Förbundets samverkansplattformar är:  

 Samverkansplattform för unga 

 Samverkansplattform för vuxna 25 år och äldre 

 Samverkansplattform primärvård (NAFS)  

 Samverkansplattform för förebyggande insatser.  
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Finansiera insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
Enligt verksamhetsplanen ska förbundets insatser riktas till alla i åldern 16 - 64 år 
som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Individernas behov är avgö-
rande, dock är unga i åldern 16–30 år prioriterade. Ett särskilt fokus fanns enligt 
verksamhetsplanen på sjukskrivna i behov av stöd för återgång i arbete, unga med 
långvarigt nedsatt arbetsförmåga, arbetssökande i behov av flerpartssamverkan 
samt patienter med psykossjukdom samt psykiatrisk samsjuklighet.  

Under året fick 904 personer stöd av de samverkande parterna inom ramen för för-
bundets samverksansplattformar (exkl. NAFS som saknar statistik) och samord-
ningsteam i kranskommunerna. Dessutom fick 157 personer stöd inom andra insat-
ser. 

Besluta på vilket sätt medlen för finansiell samordning ska användas 
Styrelsen beslutade under år 2019 om ekonomi och verksamhet baserat på in-
komna verksamhetsplaner från plattformarna m.m. Ärendena hade dessförinnan 
beretts i beredningsgruppen. 

Svara för uppföljning och utvärdering av samverkansinsatserna 
I sin årsredovisning följde förbundet upp de samverkansinsatser som finansierats 
under året. Styrelsens löpande uppföljning av respektive insats gjordes i enlighet 
med framtaget årshjul och rapportmall.  

För att arbeta med uppföljning på ett strukturerat sätt har styrelsen i sin verksam-
hetsplan beslutat att använda en kombination av metoder, exempelvis: 

 Alla verksamheter registreras i SUS – systemet för uppföljning av samver-
kansinsatser. Systemet möjliggör uppföljning på deltagarnivå. 

 Varje verksamhet ska lämna två uppföljningsrapporter per år till styrelsen.  

 Alla plattformar, utom plattformen för förebyggande insatser, tillämpar 
social redovisning (en metod för att planera, mäta och utvärdera den sociala 
verksamheten i en organisation).  

Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 
Styrelsen beslutade om sin verksamhetsplan och budget för år 2019 den 30 no-
vember 2018 (§ 83). Styrelsen beslutade om sin årsredovisning för år 2019 den 20 
mars 2020. Detta var inom den lagstadgade tiden.  

Vår kommentar 
Vår bedömning är att Samordningsförbundet Umeåregionen under år 2019 ge-
nomförde sina uppgifter enligt 7§, lag om finansiell samordning.  

Samordningsförbundet har genom sina samverkansplattformar, lokal samverkan i 
kranskommunerna, förebyggande insatser, ESF-projekt samt genom stödstrukturer 
för samverkan verkat för att förbundets målgrupper ska få stöd och rehabilitering i 
syfte att komma till egen försörjning. 
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Förbundets ekonomistyrning 

Tillbakablick på år 2018 
Det ekonomiska utfallet för år 2018 visade på ett underskott på 1,15 miljoner kro-
nor. Det budgeterade resultatet var ett underskott på 2,25 miljoner kronor. Kost-
naderna var ca en miljon lägre än budgeterat. Styrelsen uppgav att detta främst 
berodde på att planerade insatser inom överenskommelsen för att arbeta förebyg-
gande med psykisk ohälsa inte hade genomförts. 

Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till ca 3 miljoner kronor. Enligt Nationella 
rådets rekommendationer borde förbundets egna kapital maximalt uppgå till ca 
2,15 miljoner kronor.  

Samordningsförbundets agerande under år 2019 
För år 2019 budgeterade samordningsförbundet ett underskott på 2,3 miljoner 
kronor. Syftet var att minska det egna kapitalet i enlighet med rekommendationer 
från Nationella rådet. 

Styrelsen beslutade om tertialuppföljningar inklusive helårsprognos per april och 
augusti 2019. Per april 2019 var prognosen ett underskott som skulle medföra ett 
eget kapital på cirka 1,2 miljoner kronor vid årets slut. Per augusti 2019 var styrel-
sens prognos ett eget kapital på cirka 2 miljoner kronor vid årets slut. 

Styrelsen beslutade om sin årsredovisning den 20 mars 2020. Resultatet för år 
2019 blev ett underskott med 1 miljon kronor. Detta var en positiv avvikelse från 
budget med 1,3 miljoner kronor. Enligt styrelsen förklarades avvikelsen av att kost-
nader för analys, kompetensutveckling, m.m hade blivit lägre. Även för insatserna 
var kostnaderna lägre på grund av att uppstarten i Bjurholm hade fördröjts något 
och att en tjänst på Vuxentorget inte hade kunnat tillsättas. 

Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till cirka 2 miljoner kronor. Enligt rekom-
mendationerna borde förbundets egna kapital maximalt uppgå till ca 2 miljoner 
kronor.  

Tabellen nedan visar hur förbundets ekonomi utvecklats de senaste åren. 

(Belopp  i tusental  
kronor) 

Utfall 
2019 

Budget 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter huvudmän 11 450 11 450 11 960 12 432 12 930 
Övriga intäkter 128 90 554 111 66 
Kostnader insatser -10 294 -11 480 -11 223 -9 635 -10 076 
Övriga kostnader -2 278 -2 210 -2 441 -2 041 -2 266 
Intäkter ESF-projekt 1 739 0    
Kostnader ESF-projekt -1 744 -200    
Årets resultat -1 000 -2 350 -1 150 867 654 
Eget kapital 1 993 642 2 992 4 142 3 202 
Andel av erhållna medel  17 % 6 % 25 % 33 % 25 % 

 
Vår kommentar   
Trots att underskottet vid årets slut var 1,3 miljoner kronor lägre än budgeterat 
uppgick förbundets egna kapital vid årets slut till den av Nationella rådet rekom-
menderade nivån. Detta var i enlighet med styrelsens intentioner. 
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Positivt var också att styrelsen under året följde den ekonomiska utvecklingen ge-
nom tertialrapporter och rapporter från de olika insatserna.  

Enligt kommunallagen 11 kap. 5 § ska budgeten upprättas så att intäkterna översti-
ger kostnaderna. Samordningsförbundets budgeterade intäkter för år 2019 under-
steg de budgeterade kostnaderna med 2,3 miljoner kronor. Syftet var att minska 
det egna kapitalet till den av Nationella rådet rekommenderade nivån. Enligt Nat-
ionella rådets handbok för finansiell samordning finns en möjlighet för förbunden 
att lägga en underfinansierad budget om den kan balanseras av det egna kapitalet. 
Vi vill liksom tidigare år framhålla vikten av att styrelsen även i fortsättningen nog-
grant följer det ekonomiska utfallet vid en underfinansierad budget för att inte ris-
kera att hela det egna kapitalet förbrukas. 

Bokslut och räkenskaper 2019 
Den granskning som den auktoriserade revisorn genomfört har inte identifierat 
några väsentliga brister. Granskningen visar att bokslut och räkenskaper är i god 
ordning. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. 

Vår kommentar 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är upprättade i följsamhet med lag, 
rekommendationer och god redovisningssed.  

Förbundets uppföljning av verksamhetsmål 

Delårsrapporter år 2019 
Under år 2019 upprättade förbundet kvartalsrapporter i enlighet med förbunds-
ordningen. Enligt 9 kap kommunal bokförings- och redovisningslag ska samord-
ningsförbundet minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovis-
ning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Rapporten ska 
omfatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Förbundets 
kvartalsrapporter per juni och per september 2019 motsvarar dessa krav på om-
fattning. Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport, 
anger att en delårsrapport bör innehålla minst en förkortad förvaltningsberättelse, 
balansräkning, resultaträkning samt vissa andra upplysningar. Kvartalsrapporterna 
innehåller dessa delar. 

Årsredovisning 2019 
Vid sammanträdet den 20 mars 2020 beslutade styrelsen om förbundets årsredo-
visning. I årsredovisningen redovisade styrelsen måluppfyllelse och resultat. I bila-
gor till årsredovisningen fanns redovisning av måluppfyllelse för individinriktade in-
satser och målen i den sociala redovisningen. Av årsredovisningen framgick att 
medlemssamråd inte hade genomförts under år 2019.  

Insatsernas resultat på individnivå 
Samordningsförbundet redovisade på aggregerad nivå resultatet för de aktiviteter 
som var avslutade under år 2019. Inom ramen för samordningsförbundet hade 904 
personer fått stöd under året. Av de 336 deltagare som avslutats hade 26 procent 
gått till arbete, 18 procent till studier och 39 procent till annan behovsanpassad 
lösning. Förbundets mål var att 35 procent skulle gå till arbete, 25 procent till stu-
dier och 30 procent till annan behovsanpassad lösning. Jämfört med föregående år 
var antalet individer som deltagit i en samverkansinsats lägre. Antalet avslut hade 
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också minskat något. Andelen som gått till arbete var något lägre medan andelen 
som gått till studier eller annan behovsanpassad lösning var något högre. Enligt års-
redovisningen var utvecklingen av samverkan i kranskommunerna god där alla 
kommuner utom Bjurholm i stor utsträckning hade kommit igång med insatser. 

Effektmål 
Styrelsen redovisade utfallet för målet att minska andelen av befolkningen som för-
sörjdes med sociala ersättningar. Enligt årsredovisningen hade andelen minskat i 
Robertsfors, Vännäs, Vindeln och Umeå. I Bjurholm och Nordmaling hade andelen 
ökat. Styrelsen uppgav att det visserligen fanns många faktorer som påverkade 
detta jämförelsetal, men menade samtidigt att samverkan i förbundet hade bety-
delse för utfallet. Styrelsen medgav dock att andra faktorer sannolikt hade större 
påverkan.  

Strategiska mål 
Styrelsen bedömde måluppfyllelsen med en skala från 1–6. Styrelsen uppgav att 
målen uppfylldes till varierande del. Styrelsen bedömde att tre mål till mycket stor 
del var uppfyllda, att fyra mål till stor del var uppfyllda, att två mål till liten del var 
uppfyllda och att ett mål var uppfyllt till mycket liten del.  

Av redovisningen framgick målvärden för respektive mål.  För flera av målen var 
måluppfyllelsen kopplad till målen i den sociala redovisningen. Den sociala redovis-
ningen byggde på genomförda enkäter med deltagare, chefer och medarbetare i 
insatserna. För dessa mål fanns nedanstående kriterier för att målen skulle vara 
uppfyllda: 

 80 procent av deltagarna skulle ha svarat med de tre övre alternativen. 

 80 procent av chefer och medarbetare skulle ha svarat med de tre övre al-
ternativen.  

 En presentation av verksamheten och resultat på individnivå skulle finnas.  

För att måluppfyllelsen skulle vara möjlig att bedöma krävde styrelsen en godtag-
bar svarsfrekvens på enkäter. Styrelsens riktvärde för flera av målen var att minst 
60 procent av deltagarna skulle ha svarat på enkäten. Styrelsen gjorde en bedöm-
ning om svarsfrekvensen var tillräcklig för varje mål. Av redovisningen framgick att 
svarsfrekvensen bland deltagarna i flera fall var under riktvärdet.  

Av årsredovisningen framgick att de olika kriterierna inom varje mål skulle viktas. 
Styrelsen uppgav att svaren från deltagarenkäter tillsammans med resultat på indi-
vidnivå var det som skulle viktas högst i styrelsens bedömning av måluppfyllelsen. 
Därefter kom svar från medarbetare och chefer. Lägst vikt gav styrelsen att det 
fanns en beskrivning av verksamheten. Styrelsen uppgav också att den accepterade 
ett visst avsteg från måluppfyllelsen i den sociala redovisningen. 

Av redovisningen framgick att svarsfrekvensen var högre bland chefer och medar-
betare än bland deltagarna. Chefer och medarbetare hade i stor utsträckning gett 
positiva svar i enkäter medan deltagarna i varierande grad hade gett positiva svar.  

På nästa sida redovisar vi styrelsens bedömning av måluppfyllelsen: 
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Strategiskt mål Styrelsens bedömning av måluppfyllelsen 

I Umeå finns en hållbar samverkansplatt-
form för unga. 

Stor del (4) 

I Umeå finns en hållbar samverkansplatt-
form för människor äldre än 25 år. 

Stor del (4) 

I Umeåregionen finns en fungerande sam-
verkan mellan primärvård, Arbetsför-
medling, Försäkringskassa och kommunens 
socialtjänst. 

Liten del (3) 

I medlemskommunerna finns det hållbara 
lokala samverkansstrukturer. 
 

Robertsfors: Mycket stor del (5) 
Vindeln: Mycket stor del (5) 
Nordmaling: Stor del (4) 
Vännäs: Liten del (3) 
Bjurholm: Ingen bedömning p.g.a. ny verksamhet 

Den överenskommelse som samordnings-
förbundet stimulerat och delvis finansierar 
har år 2020 bidragit till att minska den psy-
kiska ohälsan på kvinnodominerade arbets-
platser i medlemskommunerna.  

Mycket liten del (2) 

Samverkan för våra mest utsatta människor 
är organiserade i en helhet för hela Umeå-
regionen som nav. 

Stor del (4) 

Det finns väl utvecklade stödstrukturer för 
sektorsövergripande kompetensutveckling. 

Mycket stor del (5) 

 
Vår kommentar 
Måluppfyllelse och redovisning av måluppfyllelse 
Mot bakgrund av att majoriteten av målen var uppfyllda till mycket stor eller stor 
del gör vi bedömningen att förbundet i huvudsak hade en tillräcklig måluppfyllelse. 
Vår bedömning är dock, liksom föregående år, att styrelsen kan utveckla sin mål-
styrning och förtydliga sin redovisning av måluppfyllelsen ytterligare. Det var ibland 
svårt att utifrån styrelsens redovisning av måluppfyllelsen förstå hur styrelsen kom-
mit fram till sina bedömningar. Det var exempelvis otydligt hur viktningen av krite-
rierna gått till rent praktiskt. Vi anser även att den totala bedömningen av målupp-
fyllelsen försvåras av att svarsfrekvenser i deltagarenkäter är låga. I synnerhet då 
styrelsen uppgett att resultaten från deltagarna var en särskilt viktig del av bedöm-
ningen av måluppfyllelsen. 

Årsredovisningens följsamhet till lagens krav 
Granskningen av årsredovisningen har innefattat en bedömning av tillämpningen 
av lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunal bokförings- 
och redovisningslag samt god redovisningssed. Vår bedömning är att årsredovis-
ningen i tillfredsställande utsträckning upprättats i enlighet med denna normgiv-
ning. Vi noterar dock att årsredovisningens förvaltningsberättelse saknar vissa de-
lar såsom Översikt över verksamhetens utveckling samt Balanskravsutredning.   
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4. Svar på revisionsfrågor 
Revisionsfråga Bedömning Vår kommentar 
Är samordningsförbundets rä-
kenskaper upprättade i följsam-
het med lag, rekommendationer 
och god redovisningssed?  

Vi bedömer att räkenskaperna ger 
en rättvisande bild av förbundets 
resultat och ställning för år 2019. 

Är årsredovisningen upprättad i 
enlighet med lagens krav och 
anvisningar från normgivande 
organ?  

Årsredovisning 2019 är i allt väsent-
ligt upprättad i enlighet med lagar 
och gällande normgivning. Vi note-
rar att årsredovisningens förvalt-
ningsberättelse saknar vissa delar. 

Har samordningsförbundet haft 
en tillräcklig måluppfyllelse? 

  

Förbundet uppfyllde majoriteten av 
sina mål i mycket hög eller hög 
grad. Redovisningen av måluppfyl-
lelsen behöver dock utvecklas. 

Har förbundsstyrelsen haft en 
tillräcklig styrning och kontroll 
över verksamheten inom sitt an-
svarsområde? 

 

Styrelsen följde löpande upp eko-
nomi och verksamhet i pågående 
insatser. Styrelsen uppfyllde uppgif-
terna enligt lag om finansiell sam-
ordning. Styrelsen var aktiv i sin 
ekonomistyrning. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande områden:  

 Fortsätt utveckla målstyrningen, exempelvis genom att: 

o Var tydlig och konsekvent i vilka svarsfrekvenser som krävs för att re-
sultat ska vara möjliga att analysera. 

o Var tydlig och konsekvent i vilka avsteg från måluppfyllelsen i den soci-
ala redovisningen som styrelsen kan acceptera. 

o Redovisa tydligt hur resultaten från de olika indikatorerna har viktats 
samman och översatts till den totala bedömningen av måluppfyllelsen. 

o Vidta åtgärder för att säkerställa en högre svarsfrekvens på deltagaren-
käter.   

 Säkerställ att styrdokument är aktuella. 

 Säkerställ att medlemssamråd genomförs årligen. 

 
Umeå den 14 april 2020 

Ingrid Lindberg 
Sakkunnig  
 
Revisionskontoret 
Region Västerbotten 
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Tertialrapport  

januari – april 2020  
 

Beslutad av styrelsen 2020-06-05 
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Verksamhetsberättelse tertial 1 2020 
 
Styrelsen antog den 28 november 2019 en verksamhetsplan för 2020 års verksamhet. 
Samverkan inom ramen för Samordningsförbundet bedrivs i s.k. samverkansplattformar. I 
denna rapport beskrivs kortfattat nuläget i Arbetsmarknadstorgen (Ungdomstorget, 
Vuxentorget i Umeå och samordningsteamen i kranskommunerna) samt 
Närsjukvårdsamverkan i NAFS. Samordningsförbundet äger också ESF-projektet 
Hälsofrämjande etablering som redovisas i en kort lägesrapport.  
 
Dessutom redovisas utfall och prognos på ekonomiskt utfall för Tertial 1 samt prognos utfall 
på helår. Slutligen redovisas en balansrapport.  
 
Arbetsmarknadstorgen  
 
 
Hälsofrämjande etablering  
 
 
 
Närsjukvårdsamverkan – NAFS  
 
Fyrpartsamverkan i Umeåregionen har fungerat väl sedan det infördes 2007. De tre senaste 
åren har NAFS strukturen genomlysts och utvecklats. Processen har samlats i en hemsida, 
nafs.eu där målsättningen har varit att skapa kvalitetssäkrade rutindokument i syfte att göra 
processen enhetlig och tydlig. Vissa delar har processen har förtydligats och klargjorts, andra 
har stramats upp, då framförallt samtyckesförfarandet som kändes väldigt rättsosäkert 
utifrån gällande lagstiftning.  
 
I en mätning av aktualisering av ärenden gjordes under 2019 visade att av ärenden minskat 
från de statliga myndigheter och då markant från Försäkringskassan. Orsaken är inte helt 
klarlagd men en av möjliga orsaker kan vara just den uppstramning som gjorts, en annan kan 
vara de förändrade direktiv och uppdrag som Försäkringskassan fått från centralt håll. 
 
Under 2019 har två stora händelser förändrat förutsättningen för NAFS processen, 
Försäkringskassan vill i grunden förändra sitt engagemang i nafs och Arbetsförmedlingen 
kommer att reformeras i grunden med ett helt nytt uppdrag. Under andra halvan av 2019 har 
processledningen jobbat med att anpassa nafs utifrån rådande omständigheter, 28 november 
togs i samordningsförbundets styrelse en ny tvåårig överenskommelse som nu är i behov att 
översättas till pedagogiska verktyg i syfte att genomföra de förändringar som avtalet 
beskriver. Se (verksamhetsrapport 2019.) 
 
Projektmål 2020: Omstrukturering av NAFS-processen i syfte att säkerställa fortsatt 
fyrpartsamverkan inom ramen för NAFS. 
 
För att uppnå projektmålet har styrgruppen beslutat om en milstolpeplan i syfte att skapa; 

• Trygghetsskapande och sammanhållande aktiviteter för att underlätta omställning i den nya 
NAFS processen. 

• Förvaltning och utveckling av nafs.eu, utbildning, innovations och utvecklingsprogram, 
support till nafs teamen. 



 
 

 Sida 3 
 

Under tertial 1 har följande aktiviteter genomförts enligt milstolpeplanen  

- Utvecklings- och uppstartsseminarium med NAFS-teamen  
- Mätning av myndigheternas uppfattning och tro på den nya NAFS-modellen 
- Uppdatering av nafs.eu 
- Analys av material från uppstartsseminarium 
- Upprättande av årshjul 
- Träffar med koordinatorer 
- Deltagande i nationella nätverk 
- Planering för besök hos samtliga team under hösten   

Ekonomi 
 
Styrelsen fastställde den 28 november 2019 en budget för verksamhetsåret 2020 på totalt 12 510 tkr. 
Årets intäkter har budgeterats till 11 490 tkr, vilket innebär att budgeten underbalanseras med totalt  
1 020 tkr. Vid tidpunkten för budgetens fastställande bedömdes det utgående egna kapitalet för 2019 bli 
1 959 tkr och underskottet planerades tas från det egna kapitalet. Det faktiska egna kapitalet efter 
årsbokslut uppgick till 1 993 tkr vilket är 34 tkr högre än vid budgetens fastställande.    
 
Styrelsen har noggrant gått igenom det ekonomiska läget efter tertial 1 och baserat på den årsplan som 
ligger och läget i respektive verksamhet kunnat fastställa ett prognostiserat resultat för 2020 på -448 tkr 
vilket gör att styrelsen bedömer att det egna kapitalet kommer att vara 1 545 tkr vid årsskiftet. 
Styrelsens bedömning är att detta ligger inom spannet för ett lämpligt eget kapital vid slutet av ett år.  
Trots ett högre eget kapital än budgeterat (+ 572 tkr) visar prognosen på ett belopp under det av 
nationella rådet rekommenderade maxnivån på eget kapital enligt den s.k. trappan. 
 
Den prognostiserade differensen mellan budget och prognos beror bland annat på den rådande 
pandemin.  Kostnader som förväntas minska är bland annat  
 

- Kanslipersonal på grund av tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter 
- Resor och konferenser 
- Kompetensutveckling och mötesplatser 

 
Övriga avvikelser från budget är  

- Vuxentorget bland annat på grund av sen tillsättning av rehabkoordinator 
- Under 2020 beslutad hälsokartläggning i Robertsfors.  
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Resultatrapport 
 

 
 
Balansrapport 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

Verksamhetsåret 2020 

BUDGET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENT SOM UNDERLAG FÖR DEN SOCIALA REDOVISNINGEN 2020  

VERKSAMHETSPLAN 2020   

INTRESSENTANALYSEN 

REVISIONSSEMINARIETS SYNPUNKTER REVISIONSSEMINARIETS SYNPUNKTER 

ANALYSGRUPPENS REKOMMENDATIONER 

INTRESSENTER  

Deltagarna 

Försäkringskassan  

Arbetsförmedlingen  

Region Västerbotten  

Kommunerna i Samordningsförbundet  

Personalen  

Samordningsförbundets ledning samt styrgrupperna 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       VERKSAMHETSBERÄTTELSE   

Året som gått 

Om Samordningsförbundet 

Deltagarna i siffor: 
• Volym och resultat för Arbetsmarknadstorgen 
• Volym och resultat för Våga Växa 
• Volym och resultat för Hikikomori 
• Volym och resultat för Hälsofrämjande etablering 
• Deltagarnas tid i offentlig försörjning innan start 
• Utbildningsbakgrund för deltagare i samverkan 
• Deltagarnas ersättning vid start 

Människor utanför arbetsmarknaden i Umeåregionen  
Antalet helårsekvivalenter som andel av befolkningen 20–64 år Umeåregionen och Riket. 

  Nr                MÅLOMRÅDEN  

1 SAMHÄLLS- OCH MEDLEMSNYTTA 

2 SAMVERKAN  

3 DELTAGARNYTTA 

4 MEDARBETARNÖJDHET 

5 JÄMLIK SAMVERKAN 



 

  

Målområde 1       SAMHÄLLS- OCH MEDLEMSNYTTA  

Mål nr Socialt mål  Indikator nr Indikator  

1.1 Deltagarna som avslutat har gått vidare till en för 
individen positiv lösning. 

1.1.1 90 % av de som avslutat insatsen ska avslutas till en för individen positiv 
lösning 

Med positiv lösning menas arbete, studier, att individen är gått vidare till 
annan rehabiliteringsaktör, kan skriva in sig på arbetsförmedlingen som 
öppet arbetssökande (är anställningsbar) eller ej har arbetsförmåga och 
blir beviljad sjukersättningen eller daglig verksamhet.  

  1.1.2 Tre goda exempel där deltagarna som avslutat avslutats till en för 
individen positiv lösning 

1.2 Deltagarna som avslutat har gått vidare till arbete. 1.2.1 35 % av de som avslutat insatsen ska gå vidare till arbete. 

1.3 Deltagarna som avslutat har gått vidare till studier. 1.3.1 25 % av de som avslutat insatsen 
ska gå vidare till studier. 

1.4 Andelen människor som är beroende av ersättning från 
det offentliga trygghetssystemet ska minska. 

 

1.4.1 Andelen människor som är beroende av ersättning från det offentliga 
trygghetssystemet har minskat i förhållande till föregående år. 

(mätt i antalet helårsekvivalenter i förhållande till befolkning i arbetsför ålder per 
kommun)  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Målområde 2    SAMVERKAN                            

Mål nr Socialt mål Indikator nr Indikator  

2.1 Det finns en strategi för uppföljning och utvärdering av 
myndighetsgemensamma insatser 

 

2.1.1 80 % av styrelsen/förbundscheferna som svarat på frågan, ”Har ni en strategi för hur 
ni arbetar med uppföljning och utvärdering av de samordnade 
rehabiliteringsverksamheterna?” svarar JA 

  

 

 

2.1.2 

 

80 % av ledamöterna  i styrgrupperna som svarat på frågan, ”Använder ni uppföljning 
och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade 
rehabiliteringsverksamheterna?” svarar: Ja 

 

  2.1.3 

 

80 % av personalen som svarat på frågan, ”Använder ni uppföljning och utvärdering 
som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsverksamheterna?” 
svarar: Ja 

  2.1.4 

 

80 % av styrelsen/förbundscheferna som svarat på frågan, ”Använder ni uppföljning 
och utvärdering som underlag för att utveckla de samordnade rehabiliterings-
verksamheterna?” svarar: Ja  

2.2 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.  

2.2.1 80 % av styrelsen/förbundscheferna, som svarat på frågan, ”Har erfarenheter från er 
samverkan lett till att förebyggande insatser utvecklats?” ska svara: till stor del, till 
mycket stor del eller helt och hållet. 

 

 

 

 

 



 

  

Målområde 2    SAMVERKAN 

                          

Mål nr Socialt mål Indikator nr Indikator  

  2.2.2 80 % av ledamöterna i styrgrupperna som svarat på frågan, ”Har erfarenheter från er samverkan 
lett till att förebyggande insatser utvecklats?” ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt 
och hållet. 

2.3 Samordnade verksamheter inkluderar även andra 
aktörer i samhället som företag, ideella krafter och 
föreningsliv i det löpande arbetet.  

 

2.3.1 80 % av personalen som svarat på frågan, ”Har ni rutiner för att samarbeta med andra aktörer i det 
löpande arbetet som företag, ideella krafter och föreningsliv när det gäller verksamheter för 
deltagarna?” ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

  2.3.2 Tre goda exempel på att samordnade verksamheter inkluderar i även andra aktörer i samhället, 
som företag, ideella krafter och föreningsliv i det löpande arbetet. 

2.4 Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara såväl 
från enskilda deltagare/brukare och från 
brukarorganisationer.  

 

2.4.1 80 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Har personalen du träffat tagit tillvara dina 
erfarenheter, kunskaper och synpunkter?” ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt och 
hållet. 

Deltagarnas (2.4.1) svar jämförs i bokslutet med personalens (2.4.2) 

  2.4.2 80 % av personalen som svarat på frågan, ”Tas erfarenheter, kunskaper, och synpunkter från 
brukarorganisationer tillvara”? ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

Personalens (2.4.2) svar jämförs i bokslutet med personalens (2.4.1) 

  2.4.3 80 % av ledamöterna i styrgrupperna som svarat på frågan, ”Tas erfarenheter, kunskaper, och 
synpunkter från brukarorganisationer tillvara”? ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt 
och hållet. 

 

 

 



 

  

 

Målområde 2    SAMVERKAN 

Mål nr Socialt mål Indikator nr Indikator  

  2.4.4 Tre goda exempel på att erfarenheter, kunskaper och synpunkter såväl från enskilda 
deltagare/brukare och från brukarorganisationer tas tillvara. 

2.5 Deltagarna upplever i högre grad än förut att det finns 
någon som håller samman och stödjer den enskildes 
samordnande rehabiliteringsprocess.  

2.5.1 80 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Har du haft en person eller ett team som du kunnat 
vända dig till med dina frågor?” ska svara: Ja 

2.6 Verksamheter har identifierat och återkopplat 
utvecklingsområden hos samverkansparterna. 

2.6.1 Tre goda exempel där verksamheterna har identifierat och återkopplat utvecklingsområden hos 
samverkansparterna. 

2.7 Rundgången har brutits. 2.7.1 Tre goda exempel på att rundgången har brutits. 

2.8 Rehabiliteringshinder har identifierats och hanterats och 
ska spridas vidare 

2.8.1 Tre goda exempel på identifierade och hanterade rehabiliteringshinder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målområde 3      DELTAGARNYTTA  

Mål nr Socialt mål  Indikator nr Indikator  

3.1 Deltagarna känner att de verksamheter som erbjuds är 
organiserade runt deras behov 

3.1.1 80 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Har du fått det stöd du behöver för att öka din chans 
att få ett arbete?” ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

3.2 Deltagarna upplever inflytande över 
rehabiliteringsprocessen. 

3.2.1 80 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som 
du har fått?” ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

3.3 Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom 
och funktionsnedsättning samt att den har fått stöd 
från myndigheterna i att leva med detta. 

3.3.1 80 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Har det stöd du fått, hjälpt dig att hantera din 
livssituation?” ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

3.4 Det har skett en stegförflyttning närmare 
arbetsmarknaden/egen försörjning. 

 

3.4.1 

 

90 % av de deltagare som svarat på frågorna, "Jag känner mig mer redo att arbeta eller studera" 
eller "Jag har hittat en annan lösning som passar mig" ska svara JA, 

De bedöms därmed ha svarat positivt på: ”Hur känner du inför framtiden?”  



 

  

Målområde 4      MEDARBETARNÖJDHET  

Mål nr Socialt mål  Indikator nr Indikator  

4.1 Medarbetarna trivs med att samarbeta utifrån ett 
gemensamt uppdrag med gemensam målgrupp. 

4.1.1 80% av personalen som svarat på ”Jag trivs med att samarbeta utifrån ett 
gemensamt uppdrag med gemensam målgrupp” ska svara: till stor del, till mycket 
stor del eller helt och hållet. 

4.2 Medarbetarna upplever att de lyckas med sitt 
samverkansuppdrag. 

4.2.1 80 % av personalen som svarat på ”Jag upplever att vi lyckas med mitt 
samverkansuppdrag” ska svara: till stor del, till mycket stor del eller 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 personalen som svarat på frågan, ”Upplever du att de du samverkar med hos 
andra myndigheter lyssnar på dig?” ska svara: till stor del, till mycket stor del eller 
helt och hållet. 

  4.3.2 80 % av personalen som svarat på fråga, ”Upplever du att de du samverkar med hos 
andra myndigheter vet vad du kan tillföra?” ska svara: till stor del, till mycket stor del 
eller helt och hållet. 

4.4 När verksamheter avslutas i en samordnad 
rehabiliteringstjänst upplever deltagaren, att det finns 
en planering/tjänster som tar vid, och att de levereras 
utan onödigt dröjsmål

4.4.1 80 % av personalen som svarat på fråga, ”Finns det en tillräcklig planering för vad 
som ska hända efter att detta stöd upphör?” ska svara: till stor del, till mycket stor 
del eller helt och hållet. 

4.5 Det har skett en stegförflyttning närmare 
arbetsmarknaden/egen försörjning där deltagaren varit 
med i arbetet. 

4.5.1 80 % av de i personalen som svarat på ”Stödet vi har gett har gjort att deltagaren är 
mer redo att kunna arbeta eller studera” ska svara: till stor del, till mycket stor del 
eller helt och hållet. 

 

 

  

 



 

  

Målområde 4      MEDARBETARNÖJDHET  

Mål nr Socialt mål  Indikator nr Indikator  

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 i personalen som svarat på, ”Jag anser att vi i samverkansplattformen är medskapare och 
bidrar till verksamhetens uppnåendemål genom att vi konsekvent hållit oss till vårt beslutade 
arbetssätt” ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

4.7 Var och en ska bidra till en god och säker 
dokumentation. 

4.7.1 80 % av ledamöterna i styrgrupperna som svarat på, ”Jag anser att vi i samverkansplattformen bidrar 
till en god och säker dokumentation”. ska svara JA 

  4.7.2 80 % av personalen som svarat på, ”Jag anser att vi i samverkansplattformen bidrar till en god och 
säker dokumentation”. ska svara JA 

4.8 Ledamöterna i styrgrupperna för samverkan anser att 
det finns en fungerande ledning för lokal samverkan 
utifrån samverkansuppdraget. 

4.8.1 80 % av ledamöterna i styrgrupperna som svarat på, ”Den lokala ledningen för samverkan fungerar” 
ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet. 

Styrgruppernas svar (4.8.1) svar jämförs i bokslutet med personalens (4.9.1) 

4.9 Personalen i plattformarna för samverkan anser att det 
finns en fungerande ledning för lokal samverkan utifrån 
samverkansuppdraget. 

4.9.1 80 % av personalen som svarat på, ”Den lokala ledningen för samverkan fungerar”      

Personalens svar (4.9.1) svar jämförs i bokslutet med styrgruppernas (4.8.1) 

4.10 Medarbetarna i plattformarna anser att det finns en 
fungerande lokal samverkan utifrån 
samverkansuppdraget. 

4.10.1 80 % av de i personalen som svarat på, ”Den lokala samverkan fungerar” ska svara: till stor del, till 
mycket stor del eller helt och hållet. 

4.11 Ledamöterna i styrgrupperna och medarbetarna anser 
att det finns en fungerande regional samverkan mellan 
plattformarna i Umeåregionen. 

4.11.1 80 % av ledamöterna i styrgrupperna som svarat på, ”Den regionala samverkan mellan 
plattformarna i Umeåregionen fungerar” ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt och 
hållet. 

 

 

 

 



 

  

Målområde 5     JÄMLIK SAMVERKAN  

Mål nr Socialt mål  Indikator nr Indikator  

5.1 Representationen i Samordningsförbundets 
verksamhet är jämställd.  

5.1.1 Det ska vara jämställd könsfördelning, 40-60 % bland deltagarna. 

 

  5.1.2 Det ska vara jämställd könsfördelning, 40-60 % bland personalen. 

  5.1.3 Det ska vara jämställd könsfördelning, 40-60 % i samordningsförbundets styrelse 

5.2 Var och en ansvarar för att möta deltagarna med 
värdighet utifrån likabehandlingsprincipen. 

5.2.1 100 % av de i personalen som svarat på, ”Jag anser att vi i samverkansplattformen tar ansvar för 
att möta deltagarna med värdighet utifrån likabehandlingsprincipen” ska svara JA  

5.3 Deltagarna upplever att de har blivit bemötta med 
värdighet 

5.3.1 80 % av de deltagare som svarat på frågan: ”Hur har du blivit bemött?” ska svara:  ganska bra, bra 
eller mycket bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Målområde 5      JÄMLIK SAMVERKAN  

Mål nr Socialt mål  Indikator nr Indikator  

5.4 Deltagarna anger att de har blivit bemötta med 
respekt, under deltagandet i insatsen, sett utifrån 
diskrimineringsgrunderna. 

5.4.1 100 % av de deltagare som svarat på frågan,  
”Har du blivit diskriminerad på grund av kön?” ska svara NEJ  

  5.4.2 100 % av deltagarna som svarat på frågan,  
”Har du blivit diskriminerad på grund av ålder?” ska svara NEJ 

  5.4.3 100 % av de deltagare som svarat på frågan,  
”Har du blivit diskriminerad på grund av etnicitet?” ska svara NEJ 

  5.4.4 100 % av de deltagare som svarat på frågan,  
”Har du blivit diskriminerad på grund av religion?” ska svara NEJ 

  5.4.5 100 % av de deltagare som svarat på frågan, 
”Har du blivit diskriminerad på grund av funktionsnedsättning?” ska svara NEJ 

  5.4.6 100 % av de deltagare som svarat på frågan, 
”Har du blivit diskriminerad på grund av sexuell läggning?” ska svara NEJ 

  5.4.7 100 % av de deltagare som svarat på frågan 
”Har du blivit diskriminerad på grund av könsidentitet?” ska svara NEJ 

  5.4.8 100 % av de deltagare som svarat på frågan 
”Har du blivit diskriminerad på grund av bristande tillgänglighet?” ska svara NEJ 

 

 



 

  

Målområde 5     JÄMLIK SAMVERKAN  

Mål nr Socialt mål  Indikator nr  Indikator  

5.5 Effekterna av insatserna som redovisas i 
Samordningsförbundets sociala redovisning skall inte 
visa att något kön gynnas. 

5.5.1 Andelen deltagare som avslutat insatsen och gått vidare till arbete är jämt fördelat 
bland kvinnor och män. 

Deltagarnas svar (5.5.1) jämförs i bokslutet med styrgruppernas (5.5.2) 

  5.5.2 Andelen deltagare som avslutat insatsen och gått vidare till studier är jämt fördelat 
bland kvinnor och män. 

Deltagarnas svar (5.5.1) svar jämförs i bokslutet med styrgruppernas (5.5.2) 

  5.5.3 Skillnaden mellan män och kvinnor får inte överstiga 20% bland de deltagare som 
svarat till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet på frågan 
”Har du fått det stöd du behöver för att öka din chans att få ett arbete?” 

  5.5.4 Skillnaden mellan män och kvinnor får inte överstiga 20% bland de deltagare som 
svarat till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet på frågan 
”Har du fått vara med och bestämma vilket stöd som du har fått?” 

  5.5.5 Skillnaden mellan män och kvinnor får inte överstiga 20% bland de deltagare som 
svarat till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet på frågan: 
Har det stöd du fått, hjälpt dig att hantera din livssituation?”                        

  5.5.6 Skillnaden mellan män och kvinnor får inte överstiga 20% bland de deltagare som 
svarat till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet på frågan: 
”Hur har du blivit bemött?”                       

  5.5.7 Skillnaden mellan män och kvinnor får inte överstiga 20% bland de deltagare som 
svarat till stor del, till mycket stor del eller helt och hållet på frågan: 

”Hur känner du inför framtiden?” 
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Förslag på pilotverksamhet för samordning av insatser för 
individer som har svårt att återgå till arbete med anledning av 

pågående Corona-pandemi – ett Jobblyft 

Bakgrund 
Vid möte den 27 maj mellan Socialförsäkringsministern och NNS ordförande diskuterades ett förslag 
om att stödja individer som riskerar att få svårigheter att återgå till arbete efter pandemin. Vid mötet 
bad ministern NNS att återkomma med konkretisering av ett sådant förslag. Nedan skissas på en 
sådan inriktning med förslag till organisation och arbetsmodell. 

Nuläge 
Den ökade arbetslösheten på grund av Corona-epidemi påverkar människor på olika sätt. Vi som 
arbetar med samordning och samverkan mellan myndigheter ser en stor risk att en inte obetydlig 
grupp individer kommer att ha svårt att återgå till arbete efter pandemin. Utmaningar för dessa 
personer handlar om begränsad yrkeserfarenhet då det handlar om många unga. Vidare har en del 
utbildning som inte matchar arbetsmarknadens kommande behov. Ett antal individer som kommer 
att drabbas av arbetslöshet och ekonomiska svårigheter kommer också att få en psykisk ohälsa. En 
situation som för alltför många riskerar att bli långvarig. Vi vet av erfarenhet och forskning att 
längden på frånvaro från arbete har ett direkt samband med ökad ohälsa som i sin tur har en negativ 
påverkan på förutsättningarna att återkomma till arbete eller studier.    

Regeringenhar vidtagit flera åtgärder för att underlätta för unga att komma i sysselsättning.  

• 1000 halvårsplatser till vård och omsorgsutbildning på folkhögskola
• ca 500 årsplatser 2020 på folkhögskolans allmänna kurs, samt yrkesutbildningar på gymnasial

och eftergymnasial nivå. Staten står för hela kostnaden för dessa platser och ingen regional
medfinansiering kommer att behövas. Satsningen omfattar även studiemedel till
folkhögskolans deltagare.

• 30 miljoner till studieförbunden för arbetsmarknadsnära insatser under 2020 för att
förstärka sina insatser på distans för att möta ett ökat behov av kompetensutveckling hos
vuxna, exempelvis distanskurser inom IT, ekonomi och språk. Folkbildningsrådet bedömer att
studieförbunden tillsammans ska nå 10 000 deltagare samt att ambitionen är relativt långa
cirklar i ämnen med anknytning till arbetslivet och arbetsmarknadens behov. Målgrupp är
vuxna i arbetsför ålder som på grund av coronapandemin blivit eller riskerar att bli
korttidspermitterade, varslade eller arbetslösa.

• 100 miljoner kronor till civilsamhället föreslogs för att stärka föreningar och organisationer
som arbetar för samhällets mest utsatta under coronakrisen. 50 miljoner föreslås gå till att
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hjälpa människor i särskild social utsatthet, medan resterande 50 miljoner föreslås gå till att 
motverka äldres ensamhet och isolering.  

Detta är utöver den förstärkning som sker till arbetsförmedlingen. Dessa åtgärder är bra och vad flera 
av de unga behöver. Men för de individer med behov av sammansatt stöd behövs särskilda åtgärder, 
så att insatserna når dem som allra bäst behöver dem.   

 
Vad behövs? 
Vi behöver både arbeta med att snabbt hjälpa individer att ställa om men vi behöver också ha 
kapacitet att stötta individer där det tar längre tid. 

Individer som befinner sig i riskgruppen dvs riskerar att bli långvarigt beroende av offentlig 
försörjning, bör uppmärksamma tidigt. Det behövs en bred kartläggning av individers förutsättningar 
för att komma tillbaka till arbete. Dessa individer kommer att ha behov av insatser från flera aktörer.  
Inom samordningsförbunden finns en omfattande erfarenhet av att samordna insatserna kring 
individen. De aktörer som framförallt berörs är kommunen via socialtjänst, Arbetsförmedlingen, 
delar av sjukvården som arbetar med psykisk ohälsa samt Försäkringskassan. Härutöver finns flera 
externa utförare av olika tjänster och där bildningsförbund och folkhögskolor bör ha en central roll.  

De insatser som behövs är  

- Kunskaper om arbetsmarknaden 
- Kunskaper om de resurser som myndigheter förfogar över 
- Kunskap om det utbildningsutbud som finns 
- Kunskap om de ekonomiska trygghetssystemen 
- Kontakter med bildningsförbund och folkhögskolor 

 
Den kompetens och arbetssätt som behövs är  

- Erfarna handläggare som arbetar i team från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Socialtjänsten och sjukvården  

- Samarbete med berörda externa aktörer 
- Ett arbetssätt som är flexibelt utifrån individers behov och förutsättningar 
- Ett arbetssätt som bygger på myndigheternas samlade kompetensområden och som 

möjliggör ett stort handlingsutrymme 
- Tillämpning av evidensbaserade metoder såsom Supported Employment och Case 

management men också det danska Vaeksthusets BIP-projekt som visat synnerligen goda 
resultat. 

Målsättningen med insatsen är 

- Det övergripande målet med insatsen är att förstärka arbetsmarknadsanknytningen 
- Att på ett tidigt stadie fånga upp de individer som befinner sig i riskgruppen för att inte på ett 

enkelt sätt återgå till arbete 
- Att stödja individer för att göra rätt val i syfte att återgå till arbete 
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- Att följa individen så att denna kan fullfölja de åtgärder som krävs för att kunna komma i 
egen försörjning. 

- Att samordna insatserna så att de används effektivt 
- Att utveckla metoder och modell för andra samordningsförbund 

De resurser som behövs är  

- 5 team i landet  
- På lokal nivå behövs fyra kompetenta handläggare i respektive team samt en samordnare på 

halvtid som även ansvarar för uppföljning 
- På nationell nivå behövs en koordinator samt halvtid administratör 
- Totalt motsvara detta ca 20 mkr/år 

 

Samlade erfarenheter från arbete inom samordningsförbund   
• Ofta behövs det inledningsvis kvalificerade, samordnade utredningar för att klarlägga en individs 

behov och förmågor. Insatserna behöver samordnas långsiktigt och stabilt för att rehabilitering 
ska bli framgångsrik. Insatserna till de enskilda ska ske parallellt. En sjuk, arbetslös ska samtidigt 
ges möjlighet att få medicinskt stöd, sociala insatser och utbildnings- och 
arbetsmarknadsinsatser. Avbrott mellan insatserna ska i möjligaste mån undvikas.  

• Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regioner och kommunerna måste samverka med 
individen som utgångspunkt. Varje individ behöver ett gott bemötande, tydlig information, 
rättssäkerhet och en sammanhållen planering med utgångspunkt i individens behov för att 
möjliggöra en förändring.  Informationen om gällande regler vid arbetslöshet behöver 
förtydligas främst till unga.   

• Behovet av samverkan och samordning gäller också på den nationella nivån. Behovet av 
gemensamma, nationella analyser mellan de myndigheter som ansvarar för välfärden är 
angelägen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Ola.andersson@finsam.goteborg.se
http://www.nnsfinsam.se/


 

Ola Andersson 
 070 – 305 27 55 
Ola.andersson@finsam.goteborg.se 
 www.nnsfinsam.se 
 

Frågor och svar 
Vad är unikt med piloten i förhållande till nuvarande insatser som samordningsförbunden 
finansierar? Vad är det som ska prövas i pilotform? 

 
• Det som prövas i pilotverksamheten är framförallt förmågan till samordning  

- med andra externa aktörer som folkbildningen och folkhögskolor 
- mellan samordningsförbunden. 

• Många av de personer som kommer att vara aktuella kommer att behöva såväl re-skillning 
som up-skilling för att kunna vara aktuella på arbetsmarknaden. Folkbildningens metodik och 
pedagogik har visat sig mycket lämplig för personer med SKOLskav. Folkhögskolorna har såväl 
allmän, särskild kurs och vissa har YH-utbildningar.  Studieförbunden finns i hela landet och 
skulle på många orter, dit inga entreprenörer hittar kunna vara ett alternativ till 
kompletterande aktör för AF med såväl tröskelsänkande aktiviteter som arbetsförberedande 
rehab.  

Vad ska det leda till?  
• Ett systematiskt arbetssätt och en fördjupad samverkan mellan myndigheter och 

civilsamhället kan medföra en bättre samordning av de olika insatser som regeringen gör.   
• Minskat behov av offentlig försörjning.   
• Bättre matchning mellan sökande och tillgängliga arbeten, 
• Tillämpning av evidensbaserade metoder såsom Supported Employment och Case 

management men också det danska Vaeksthusets BIP-projekt som visat synnerligen goda 
resultat. 

Hur ska det utvärderas? 
 
???? Forskning / växthuset i  DK? 
 
Hur ska det genomföras? 

1. Ansökan 
2. Beslut 
3. Bemanning 
4. Lokal inventering 
5. Koordinering mellan piloterna ang behov, arbetssätt och organisering 
6. Genomförande  
7. Parallellt med genomförande sker utvärdering och förberedelse för implementering  
8.   
9.  

 
Vilka förbund? 

• Intresseanmälan till NNS AU sker från intresserade förbund. 
• Intresseanmälan ska vara förankrad bland de lokala parterna 
• Kriterier för deltagande är: 

- Möjlighet att organisera en verksamhet med kort varsel 
- Fungerande organisering av de lokala aktörerna  
- Erfarenheter av liknade arbetssätt sedan tidigare t ex ESF-projekt 
- Kunskaper om lokala behov 
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- Vara aktiv för att medverka i det nationella perspektivet och dela med sig till andra  
 
 

Vad ska koordinator och administratör göra? 
• Samordna piloterna 
• Fånga upp hinder och svårigheter och kanalisera dessa 
• Organisera erfarenhetsutbyte  
• Dokumentera erfarenheter och beskriva modell och arbetssätt som utvecklas 
• Rapportera till uppdragsgivaren och vara språkrör till de samverkande parterna på nationell 

nivå 

Varför bör det pågå i två år? 
• De faser i piloten är i stort 

- Uppstartsfaser 3 månader jmf ESF 
- Genomförandefas 18 månader  
- Implementeringsfas 3 månader, påbörjas under genomförandefasen 
 
  

Varför kan det inte finansieras genom nuvarande strukturer, t.ex. samordningsförbunden och ESF?  
• Samordningsförbundens kapacitet varierar och flera av förbunden har inte de resurser som 

krävs. 
• Det finns inte något tydligt samband mellan de förbund som har ett stort eget kapital och 

som bör ingå i pilotverksamheterna. Annars hade detta varit en möjlighet att få ökad 
aktivitet hos dessa förbund. 

• ESF-medel tar för lång tid och för osäker om deras utlysningar matchar våra erfarenheter  
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