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    KALLELSE  
    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Styrelsens sammanträde 2021-02-19, klockan 08.30 – 12.00  
Lokal: Distansmöte 
___________________________________________________________________ 
 
1. Mötets öppnande 

 

2. Val av justerare 

 

3. Incheckning 

 

4. Föregående protokoll (bilaga 1) 

 

5. Nominering till NNS styrelse – information/ beslut 

Peter Vigren rapporterar om nominering till NNS styrelse. 

  

 
6. Våld i nära relationer – information 

Katarina Hansson rapporterar från satsningen mot våld i nära relationer. 

 

7. Samtycken till att häva sekretess i samverkan – diskussion  

Katarina Hansson föredragande.  

 

8. Samverkansöverenskommelsen – information 

Mikael Holmlund och Katarina Hansson föredrar nuläge gällande 

överenskommelsen.  

 

Nu har alla parter skrivit på överenskommelsen som gäller från den 1 januari.  

 

• Rapport från ledardag genomförd 14 januari 

• Rapport från KUR dagar genomförda 1 - 2 februari 

• Ledning och styrning av överenskommelsen 

 

Styrelsen är ytterst ansvarig för överenskommelsen genomförande men det 

behövs också en operativ samlad styrning 



 

Strategiska samverkansgruppen (SSG) har tagit på sig uppdraget. Ett AU har 

också utsetts bestående av: Arbetsförmedlingens chef, Förbundschef och 

Arbetsmarknadschef i Umeå. Överenskommelsen är ett stående inslag när SSG 

sammanträder  
 

9. Första avrapportering av studieuppdraget – information/diskussion  

Katarina Hansson rapporterar 

 
10. Samverkanskartan – beslut 

Mikael Holmlund föredragande.  

 

I Linköping har man utvecklat ett verktyg där man kan lägga in 

Organisationsbeskrivningar, insatsbeskrivningar, individprocesser i 

linjeverksamhet och samverkan samt statistik och simuleringar. 

 

Verktyget har visats för SSG som ser positivt på att prova verktyget. SSG ser det 

dock som viktigt att säkra resurs för det praktiska arbetet med verktyget och 

rekommenderar nedan beslut för styrelsen  

 

 

Styrelsen föreslås besluta:  

 

SF Umeåregionen ansöker om att få ta del av verktyget och vara med i dess 

fortsatta utveckling. Ansvarig för att hantera verktyget blir analysgruppen.  

 

Av de 150 tkr som avsatts för analys 2021 föreslås styrelsen besluta att fördela 

medlen enligt följande: 

 

Cirka 25 tkr som delfinansiering av ett nationellt projekt för utveckling av 

helårsekvivalenter och liknande data 

 

Cirka 30 tkr för medlemsavgift till Samverkanskartan 

 

Cirka 95 tkr till operativ resurs för hantering av Samverkanskartan och annan 

data 
 
 

11. Uppföljning av analysgruppens rekommendationer – uppföljning 

Mikael Holmlund föredragande 

 

Analysgruppen har nu tagit fram underlag för hur arbetet förlöpt eller i visa fall 

inte förlöpt gällande 2020 års rekommendationer. 

 

 
12. Effekter av pandemin – information 

Mikael Holmlund föredragande. 

  

Nationella nätverket för Samordningsförbund har genomfört en enkät om 

effekterna av pandemin för Samordningsförbunden.  

 



 

 
13. Intressentanalys för 2020 – beslut (bilaga 2) 

Mikael Holmlund föredragande 

 

Förslag beslut: Styrelsen antar intressentanalys för 2020 års sociala bokslut 

 

 

14. Övriga frågor 

 

15. Mötets avslutande  











För vem finns vi till?
Vad ska vi göra för dem?
Hur vet vi att vi lyckats?

INTRESSENT-
ANALYS 2020  

Social Impact Accounting   
SOCIAL REDOVISNING  



Samordningsförbundet Umeåregionen verkar i en komplex situation med stora förvänt-
ningar på positiva effekter av samordningen. Att arbeta i den miljön, med stort nätverk av 
organisationer och människor, ställer höga krav på styrning och ledning.

En sådan styrning och ett sådant ledarskap förutsätter god kunskap om intressenterna, 
såväl interna som externa. Det krävs förståelse för varje intressents specifika behov samt 
en god dialog med var och en av dem. Syftet med IL-Analysen är att åstadkomma detta, 
en god och ändamålsenlig relation och ett välfungerande samspel med intressenterna. 
Man strävar efter att i det dagliga arbetet tillgodose intressenternas behov och samtidigt 
också ha beredskap för att möta nya behov. 

En intressentorienterad ledningsfilosofi är en viktig komponent i Samordningsförbundets 
arbete med att verka för visionen ”att bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen ge-
nom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig 
utveckling”.  I Samordningsförbundets styrdokument sägs att: ”denna vision ska förverkli-
gas via integrerad jämlik samverkan, där parterna med gemensamt ansvar och till så stor 
del som möjligt med egna resurser bidrar till att visionen uppfylls.”

Den central uppgiften är ”att samorda gemensamma insatser riktade till personer i behov 
av samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning”.

För att lyckas med sitt samordnande uppdrag har förbundet tagit IL-Analysen i bruk.

Vad är en intressent
Med intressent menar vi grupper som påverkar eller påverkas av Samordningsförbun-
dets verksamhet samt har intresse av verksamhetens framgångar och ser en ömsesidig 
nytta i att samspela. 

Typiska intressenter inkluderar:

• interna och externa intressenter
• samhällsintresset
• medlemmar
• personer och grupper som berörs av arbetet
• personer och grupper som utför arbete
• tillsynsorgan/myndigheter

Intressentstjärnan
Nedan visas Samordningsförbundet Umeåregionens ”intressentstjärna”, det vill säga de 
intressenter som definierats som förbundets kärnintressenter.

Intressentloopen (IL) är en process i fyra faser som 
ger förutsättningar för dialog  med intressenterna 
och en analys som leder till god kännedom om hur 
man ska lyckas göra sina intressenter nöjda genom 
att samspela med dem. 

Inressentloopens (IL) fyra faser

IL-Analysen är en process i fyra faser som klargör hur en organisation systematiskt kan 
samspela med sina intressenter till gemensam nytta.

1. Man kartlägger verksamhetens intressenter i en bruttolista
2. Man skattar intressenternas intresse och inflytande som ett betydelseindex
3. En intressentanalys genomförs
4. Dialogen med intressenterna planeras

I Intressentloopen första fas identifieras organisationens samtliga intressenter i en 
bruttolista. I fas två skattas intressenternas betydelse genom att graden av intresse 
och inflytande bedöms. Detta leder till ett betydelseindex som ger vägledning till 
intressentdialogen.

Intressenternas relation till organisationen kan tydliggöras i en dialogmatris. Matrisen 
ger en bild av intressenternas betydelse och därmed en vägledning för planeringen 
av kommunikationen med de olika intressenterna. 

 I intressentanalysen, loopens tredje fas, kartläggs intressenternas förväntningar och 
utfallsmått fastställs för att följa upp hur man lyckats tillgodose förväntningarna. I den 
fjärde fasen bestäms strategin och de konkreta aktiviteterna för dialogen med intres-
senterna.

Vad handlar det om?
Samordnings-

förbundet
UMEÅREGIONEN

Samordningsförbundets
styrelse

Arbetsförmedlingen

Region 
Västerbotten

Försäkringskassan

Deltagarna

Vännäs
kommun

Umeå
kommun

Robertsfors
kommun

Vindelns 
kommun

Nordmalings 
kommun

Intressentloopen
(IL)

3. Gör analysen

1. Skapa bruttolista4. Planera dialogen

2. Skatta betydelsen
Vilket intresse + Vilket inflytande = BetydelseindexFörväntningar > Mäta om man lyckats

Dialogmatrisen

In
fl

yt
an

de

Intresse



 

Intressenter Förväntningar Mätetal för hur vi vet om vi lyckatsPlan för dialog

SAMORDNINGSFÖRBUNDETS STYRELSE

1. Att uppnå mål enligt social budget och verksamhetsplan.

2. Utanförskapet i regionen har minskat.

3. Jämlik samverkan.

4. Ingen diskriminering.

1. Se Samordningsförbundets socila bokslut.

2. Andelen människor som är beroende av ersättning från det 
offentliga trygghetssystemet har minskat i förhållande till 
föregående år. (mätt i antalet helårsekvivalenter i förhållan-
de till befolkning i arbetsför ålder per kommun). 

3. Se i det sociala bokslutet, målområde: ”Jämlik samverkan”.

4. Se i det sociala bokslutet, målområde: ”diskriminering, 
noll-tolerans”.

MEDELEMSKOMMUNERNA
Vindelns kommun
Nordmaling kommun
Robertsfors kommun
Vännäs kommun
Umeå kommun

• Politiker (individ, familj och gymnasienämnd, KS, BSU, SoU, AU)
• Ledning
• Personal
• Socialförvaltningen,handläggare socialtjänst
• Vuxenutbildningen
• Integrationen
• Arbetsmarknadsenheten
• Handikappomsorgen
• Näringslivsenheten
• Gymnasieskolan

1. Deltagarna som avslutat har gott vidare till en för 
individen positiv lösning.

2. Arbete och försörjning till medborgarna. 

3. Utbildning och kompetenssatsningar enskilda/indivi-
der. Kompetensförsörjning.

4. Effektivare samordning som visar mervärde. Optime-
ring och kanalisering av resurser. 

5. Ej skicka individen mellan. Bryta rundgång-

6. Strukturerat och väl dokumenterat arbete runt indi-
viden.

7. Plattform och metodstöd för lokal samverkan kring 
individer. Rätt åtgärder till rätt individ.

8. Förbättrad livskvalité för kommunens medborgare.

Kommunernas delaktighet och inflytande över den 
sociala budgeten sker genom representationen i 
Samordningsförbundets styrelse.

Det sociala bokslutet sprids till förtroendevalda, per-
sonal och chefer i kommunerna.

Förtroendevalda, personal och chefer från kommu-
nerna bjuds in till den sociala redovisningens årliga 
revisionsseminarium.

1. 90 % av de som avslutat insatsen ska avslutas till en för 
individen positiv lösning.

2. Varav 35 % av de som avslutat insatsen ska gå vidare till 
arbete.

3. Varav 25 % av de som avslutat insatsen ska gå vidare till 
studier.

4. 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.

5. Tre goda exempel på att rundgången har brutits.

6. 80 % av ledamöterna i styrgrupperna och personalen som 
svarat på, ”Jag anser att vi i samverkansplattformen bidrar 
till en god och säker dokumentation”. ska svara JA

7. 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

8. 90 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Jag känner 
mig mer redo att arbeta eller studera” eller ”Jag har hittat 
en annan lösning som passar mig” ska svara JA, 80% av 
deltagarna bedöms därmed ha svarat positivt på: ”Hur 
känner du inför framtiden?” 

Samordningsförbundets styrelse godkänner intressen-
tanalysen.
Styrelsen tar beslut om verksamhetsårets sociala bud-
get (målområden, mål och indikatorer till dessa).
Styrelsen fastställer det sociala bokslutet.

Styrelsen medverkar i revisionsseminariet.

DELTAGARNA

• Arbetssökande, alla med behov av flerparts verkan inom områ-
det. 

• Sjukskrivna i behov av stöd för återgång i arbete
• Unga med långvarig nedsatt arbetsförmåga som löper risk för 

långvarig ohälsa

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

2. Deltagarna som avslutat har gått vidare i arbete, 
självförsörjning.

3. Deltagarna som avslutat har gått vidare till studier.

4. Ökad arbetsförmåga och anställbarhet.

5. Ökad empowerment – egenmakt.

6. Förbättrad livssituation.

1. 90 % av de som avslutat insatsen ska avslutas till en för 
individen positiv lösning.

2. Varav 35 % av de som avslutat insatsen ska gå vidare till 
arbete.

3. Varav 25 % av de som avslutat insatsen ska gå vidare till 
studier.

4. 90 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Jag känner 
mig mer redo att arbeta eller studera” ska svara JA.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

Deltagarna får återkoppling i samtal med sina hand-
läggare.



INTRESSENTANALYS

Samordningsförbundets intressenter FörväntningarPlan för dialog

• Lokal ledning för sjukförsäkringen i Västerbottens län

• Ledningen för Funktionshinderområdet i Nord

• Lokala handläggare i Västerbotten

1. Försäkringskassan förväntar sig också att den verksamhet 
som bedrivs på de arenor som skapas av Samordningsför-
bundet, direkt eller indirekt påvekar det uppdrag Försäk-
ringskassan har som myndighet, t.ex. sjukpenningtalet. 
Försäkringskassan anser att det måste vara viktigt för SF att 
påverka sjukpenningtalet. 

2. Insatserna ska hålla god kvalitet och vara effektivare än 
om varje deltagande organisation hade bedrivit det som 
enskild part.

3. Det ska också bidra till effektiva arenor för fyrpartssamver-
kan på både strukturell och individuell nivå, samt arenor för 
rehabiliteringsinsatser.

1. Antalet sjukdagar per försäkrad skall vid utgången av 
2020 vara 9.0 (2.3.1) 

2. 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

3. 80 % av ledamöterna i styrgrupperna som svarat på, ”Den 
regionala samverkan mellan plattformarna i Umeåregi-
onen fungerar” ska svara: till stor del, till mycket stor del 
eller helt och hållet.

4. 35 % av deltagare med aktivitetsersättning som avslutat 
insatsen har gått vidare till arbete.

5. Antalet av de som fått ja i beredning som är arbetslösa 
och har sjukpenning kortare än 365 dagar har ökat jäm-
fört med året innan.

6. Antalet arbetslösa med sjukpenning kortare än 365 dagar 
har minskat jämfört med föregående år. 

7. Antalet arbetslösa med sjukpenning längre än 730 dagar 
har minskat jämfört med föregående år.

• Ledning inom sjukvård, psykiatri och primärvård
• Politiker, Region Västerbotten

1. Friska människor som mår bra
2. Minskade vårdbehov
3. Lägre kostnader för Region Västerbotten

• Lokal ledning

• Handläggare

• Arbetsförmedlingens ledning på alla nivåer

• Arbetsförmedlare och ”interna konsulterna” från AR

1. Genom Samordningsförbundet ”bli” professionella, 
systemkunskap och gränssnitt hjälper oss att nyttja alla 
professioner optimalt genom att ”säkra” sammanhållen 
process för den enskilde.

2. Smörjmedel/kitt för utveckling, ökad kompetens för 
parterna.

3. Tankesmedja som kan påverka de olika parterna ge info 
och utbildning. ”En slags opartisk opinionsbildare” T.ex. 
sociala bokslut som på sikt kommer att ge underlag för 
att ”bevisa” vilka resurser/insatser som behövs

Region Västerbottens delaktighet och inflytande över målen, 
den sociala budgeten, sker genom representationen i Sam-
ordningsförbundets styrelse.

Det sociala bokslutet sprids till förtroendevalda, personal 
och chefer inom Region Västerbotten.

Förtroendevalda, personal och chefer från Region Västerbot-
ten bjuds in till den sociala redovisningens årliga revisionsse-
minarium.

1. Personalen känner trivsel med uppdraget.

2. Meningsfullhet och resultat i arbetet, måluppfyllelse.

ARBETSGIVARE
• Privata företag
• Offentlig sektor
• Föreningar
• Sociala företag

Samordningsförbundets sociala bokslut sänds till 
företag och föreningar (arbetsgivare) som varit 
samarbetspartners under verksamhetsåret samt till 
tänkbara kommande samarbetspartners.

PERSONALEN

1. 90 % av de som avslutat insatsen ska avslutas till en för 
individen positiv lösning

2. Varav 35 % av de som avslutat insatsen ska gå vidare till 
arbete.

3. Varav 25 % av de som avslutat insatsen ska gå vidare till 

Försäkringskassans delaktighet och inflytande över 
målen, den sociala budgeten, sker genom representa-
tionen i Samordningsförbundets styrelse.

Det sociala bokslutet sprids till förtroendevalda, per-
sonal och chefer inom Försäkringskassan.

Förtroendevalda, personal och chefer från Försäk-
ringskassan bjuds in till den sociala redovisningens 
årliga revisionsseminarium.

Arbetsförmedlingens delaktighet och inflytande över 
målen, den sociala budgeten, sker genom representa-
tionen i Samordningsförbundets styrelse.

Det sociala bokslutet sprids till förtroendevalda, per-
sonal och chefer inom Arbetsförmedlingen.

Förtroendevalda, personal och chefer från Arbetsför-
medlingen bjuds in till den sociala redovisningens 
årliga revisionsseminarium.

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.

2. 80 % av de i personalen som svarat på ”Jag anser att vi i samver-
kansplattformen är medskapare och bidrar till verksamhetens 
uppnåendemål genom att vi konsekvent hållit oss till vårt besluta-
de arbetssätt” ska svara: till stor del, till mycket stor del eller helt 
och hållet.

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

Det sociala bokslutet sprids till personal och chefer. 
De inbjuds att deltar i revisionsseminariet och där 
utöva påverkan på framtida sociala redovisningar.

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

80 % av personalen som svarat på frågan, ”Har ni rutiner för att sam-
arbeta 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.

Mätetal för hur vi vet om vi lyckats

1. Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och 
funktionsnedsättning samt att den har fått, i högre grad än 
förut, stöd från myndigheterna i att leva med detta.

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.



Den sociala redovisningen
SoR-metodens Intressentloop,  IL-Analysen, är en viktig del av den sociala 
redovisningen.

I dialog med intressenterna skaffar sig Samordningsförbundets ledning 
en uppfattning om vad organisationen förväntas prestera med hänsyn till 
intressenternas varierande betydelse för förbundet och till deras behov och 
förväntningar.

Enligt lagen om finansiell samordning ska Samordningsförbundet svara för 
uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna inom förbundet. 
Som en del av det uppdraget redovisar Samordningsförbundet i Umeåregi-
onen, parallellt med annan rapportering, samhällseffekter av samordningen 
och varksamhetens sociala resultat i ett socialt bokslut.

Sociala bokslutet utgör en helhet som kommuniceras både externt och 
internt till intressenterna och ingår som en del av organisationens rapporte-
ring och offentliga resultatredovisning.

Den sociala budgeten, målen och indikatorerna, byggs upp i dialog med 
intressenterna i syfte att nå samstämmighet. Den sociala budgeten,  tas 
fram med hjälp av IL-Analysen. Den sociala budgeten fastslås i förbundets 
styrelse.

De mål och indikatorer som sätts upp ska vara sådana att de av intressen-
terna upplevs som viktiga och meningsfulla. Genom intressentanalysen 
och den sociala redovisningen skall en nära relation skapas för att uppnå 
delaktighet och intresse för verksamheten.

Vår erfarenhet visar att de  revisionsseminarier som förbundet anornat, där 
revisorerna presenterar sin revisionsrapport för intressenterna och ett öppet 
samtal förts, har skapat kunskap och ett engagemang som verksamheten 
haft stor nytta av. 

Ambitionen är att IL-Analysen och den sociala redovisningens inkluderande 
processer ska öka intressenternas medvetenhet om samordningens syfte 
och mål samt ge information om de samhälleffekter och sociala resultat som 
uppnåtts genom Samordningsförbundet Umeå regionens verksamhet.

Social Impact Accounting   
SOCIAL REDOVISNING  
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