
   
 

2021-04-29 
 
    KALLELSE  
    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Styrelsens sammanträde 2021-05-04, klockan 08.30 – 12.00  
Lokal: Distansmöte 
___________________________________________________________________ 
 
1. Mötets öppnande 

 
2. Val av justerare 

 
3. Incheckning 

 
4. Föregående protokoll (bilaga 1) 

 
5. Återkoppling från NNS årsmöte – information och diskussion 

De som deltog återrapporterar sina intryck från mötet.   
 

6. Lägesrapport NAFS - information 
Ulrika Nordström rapporterar om nuläget i NAFS.  

 

7. Våld i nära relationer/HBTQ utbildning – information 
Katarina Hansson rapporterar från satsningen mot våld i nära relationer samt 

den planerade HBTQ utbildningen. 

 

8. Helårsekvivalenter för 2020 Umeåregionen med utsikt mot länet och riket 
Mikael Holmlund föredragande.  

 

9. Uppföljning gemensamma handlingsplaner - information 
Katarina Hansson rapporterar utfall på uppföljning av handlingsplaner 

 

10. Revisionens synpunkter på 2020 års verksamhet – beslut (bilaga 2) 

Mikael Holmlund föredragande.  
 
 
 



Förslag styrelsen svar på missiv: 
 
Styrelsen har tagit till sig av revisionens synpunkter och har vidtagit åtgärder för 
att ytterligare förbättra/förtydliga analysen av måluppfyllelsen för de strategiska 
målen i verksamhetsplanen.  
 

11. Social budget för 2021 samt förbättrad uppföljning av plattformarna – 
beslut (bilaga 3) 

 

Mikael Holmlund föredrar förslag till social budget för 2021. Den föreslagna 

budgeten är i förhållande till föregående år i stort sett bara små justeringar. Den 
stora förändringen är att lägga till ett omsättningsmål. Motivet till detta är 

sätta fokus på att öka omsättningen i samverkanplattformarna då vi generellt 

har långa tider i insats.   

 

Under denna punkt föreslås också en utvecklad uppföljningsmodell av 
strategiska mål som bygger på ett viktat index. Det är en utveckling av 

föregående års ansats till att följa upp strategiska mål. Bristen i det system vi 

använde 2020 är att det finns oklarheter i att exakt kunna härleda hur ett mål 

bedöms vara grönt/gult/rött. Med ett viktat index kommer detta att framgå 

tydligare och har bärring mot att möta upp de synpunkter som revisionen 

lämnat.   

 

Förslag till beslut: 
 

Styrelsen föreslås anta den social budgeten, men ge kansliet i fortsatt uppgift 

att förbättra de indikatorer som är framtagna i budgeten. 

 

Styrelsen antar modellen med ett viktat index som metod för att följa upp 

strategiska mål. Styrelsen ger kansliet i fortsatt uppgift att i dialog med 

medlemmarna ta fram en viktning av indikatorerna.  

 

Styrelsen ger kansliet i uppgift att ta fram förslag på utvecklade strategiska mål 

till verksamhetsplanen.    

  

12. Övriga frågor 
 

13. Mötets avslutande  



  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeåregionen 2021-02-19 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid Sveagatan 8 i Umeå samt via distansteknik, klockan 8.30-12.00 
 
Beslutande Peter Vigren                         Umeå kommun, ordförande 
 Harriet Hedlund  Region Västerbotten 
 Mikael Broman  Försäkringskassan § 6 - 14  
 Anders Hahlin  Arbetsförmedlingen 
  
      
 
Övriga deltagare Mikael Holmlund   Förbundschef          
 Johanna Långdal Persson Administratör 
 Katarina Hansson Biträdande förbundschef 
 Christina Lidström Bjurholms kommun § 7 - 15 
 Anna Frej Vännäs kommun 
 Madelaine Jakobsson Nordmalings kommun 
 Mathias Haglund Vindelns kommun 
 
 
Sekreterare  .....................................................................   

Johanna Långdal Persson 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Peter Vigren 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Anders Hahlin  
 
________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS 

  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Region Västerbotten samt Nordmaling, Vindeln, 

Umeå, Robertsfors, Bjurholm och Vännäs kommuner. 
 

Samordningsförbundet Umeåregionen  
  

Sammanträdesdatum: 2021-02-19 Justeringsdatum: 2021-03-01 
 
Datum för anslags uppsättande:        2021-03-01          Datum för anslags nedtagande: 2021-03-22 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Johanna Långdal Persson  



§ 1 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  
 
--- 
 
§ 2 Val av justerare 
 
Anders Hahlin valdes till justerare. 
 
--- 
 
§ 3 Incheckning 
 
Var och en checkade in. 
 
--- 
 
§ 4 Föregående protokoll (bilaga 1) 
 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
--- 
 
§ 5 Nominering till NNS styrelse  
 
På uppdrag från föregående sammanträde har samtal förts med Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö om nomineringar till NNS styrelse. Man är överens om att det är en styrka 
om fler förbund nominerar till styrelsen.  
 
Beslut: Styrelsen beslutar att nominera Peter Vigren till NNS styrelse. 
 
--- 
 
§ 6 Våld i nära relationer 

Katarina Hansson rapporterar om nuläget i satsningen mot våld i nära relationer. Frågor som 
togs upp var hur man ställer frågor och hur detta ska dokumenteras. I övrigt togs exempel 
upp från arbetet och att Arbetsförmedlingen har hyllats för sitt arbete för att upptäcka våld 
nationellt. Under föredragningen pågick diskussion om  ett flertal av de frågor som togs 
upp.   
 
Styrelsen godkände rapporten. 
 
--- 
 
§ 7 Samtycken till att häva sekretess i samverkan 

Katarina Hansson föredrog nuläge med samtycken om att häva sekretess. Fråga kommer 
upp regelbundet och det finns behov av att ständigt se över de blanketter och rutiner man 



har. Det byts också handläggare regelbundet och nya kan behöva stöd för att känna sig trygg 
med frågan.  
 
Beslut: Styrelsen beslutade att kansliet ska se över blankett och rutin och sedan återkomma 
till styrelsen. 
 
--- 
 
§ 8 Information om nuläge samverkansöverenskommelsen  

Alla parter har skrivit på överenskommelsen och ledardag och KUR dagar är genomförda 
enligt plan. Katarina Hansson rapporterade om att det vid KUR-dagarna framkom 
oroväckande information om inställningen till att använda gemensamma handlingsplaner, 
att dessa ibland anses som överflödiga. Då en gemensam handlingsplan är nödvändig för att 
hålla ihop samverkan bör den här frågan tas på stort allvar.  
 
Beslut: Styrelsen gav kansliet i uppdrag att skapa sig en bild av nuläget. Kansliet fick vidare 
i uppgift att för alla inblandade chefer vara tydlig med att detta ska göras. Exempelvis kan 
stickprov göras. Frågan ska avrapporteras till styrelsen vid majmötet.  
 
--- 
 
§ 9 Första avrapportering av studieuppdraget  

Katarina Hansson föredrog resultat från studieenkäten för chefer och medarbetare. Styrelsen 
diskuterade dragningen och konstaterade att mycket redan var känt, frågan är hur vi går 
vidare med materialet? Hur får vi förändring? Det är tydligt att kunskapen om framför allt  
Komvux och yrkesutbildningar är låg, vilket också är naturligt då det sker stora förändringar 
löpande. Katarina delar med sig av dokumentationen till alla i styrelsen och tar med sig 
material tillbaka till det operativa arbetet. Styrelsen kommer att följa upp arbetet under året.  
 
--- 
 
§ 10 Samverkanskartan  

Mikael Holmlund visar en version av ett verktyg som skapats i Linköping. Verktyget kan 
användas till att lägga in organisationsbeskrivningar, insatsbeskrivningar, individprocesser i 
linjeverksamhet och samverkan samt statistik och simuleringar. Styrelsen föreslås besluta: 
 
Samordningsförbundet 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 
 
Beslut: Styrelsen beslutade enligt förslagen. 
 
--- 
 
§ 11 Uppföljning av analysgruppens rekommendationer  

Mikael Holmlund föredrog uppföljning av analysgruppens rekommendationer. Styrelsen 
diskuterade löpande under föredragningen. Styrelsen önskade förtydliganden gällande: 

- Rekommendationerna gällande KAA i alla kommuner. Har insatser gjorts i 
kranskommunerna. 

- Det behövs en större tydlighet med t.ex. ett färgsystem över hur långt man kommit i 
arbetet.   

 
Styrelsen önskar få materialet och arbeta vidare med det i den egna organisationen. t. 
 
--- 
 
§ 12 Effekter av pandemin (bilaga 2)  

Mikael Holmlund föredrog en enkät som NNS gjort gällande effekteter av pandemin för 
Samordningsförbund. Styrelsen diskuterade löpande föredragningen och godkände 
rapporten.  
 
--- 
 
§ 13 Intressentanalys för 2020 (bilaga 3)  

Mikael Holmlund föredrog förslag till intressentanalys till den sociala redovisningen.   
 
Beslut: Styrelsen antog förslaget. 
 
--- 
 
 
§ 14 Övriga frågor 

 
Medlemssamrådet 
 
De som deltog i samrådet avrapporterade sina upplevelser. Det var bra gruppdiskussioner. 
Vi verkar ligga bra till i stort. Bra om vi kan hitta samarbeten mellan länets förbund.  Det 
krävs en fördjupad diskussion om hur vi kan öka nyttan med medlemssamrådet 
 
--- 
 
 
 
 
 



§ 15 Utcheckning 

Var och en checkade ut. 
 
--- 
 
§ 16 Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  
 
--- 
 



  

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Samordningsförbundet Umeåregionen 2021-03-23 
___________________________________________________________________ 
 
Plats och tid Sveagatan 8 i Umeå samt via distansteknik, klockan 13.00-15.00 
 
Beslutande Peter Vigren                         Umeå kommun, ordförande 
 Harriet Hedlund  Region Västerbotten 
 Mikael Broman  Försäkringskassan  
 Anders Hahlin  Arbetsförmedlingen 
   
      
 
Övriga deltagare Mikael Holmlund   Förbundschef          
 Johanna Långdal Persson Administratör 
 Johanna Nordström Projektledare § 21 - 22 
 Elisabet Björklund       Region Västerbotten § 17 - 21 
 
 
Sekreterare  .....................................................................   

Johanna Långdal Persson 
 
 
Ordförande  ..................................................................... 
  Peter Vigren 
 
Justerare  ..................................................................... 
  Mikael Broman  
 
________________________________________________________________________________ 

 
BEVIS 

  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag hos Region Västerbotten samt Nordmaling, Vindeln, 

Umeå, Robertsfors, Bjurholm och Vännäs kommuner. 
 

Samordningsförbundet Umeåregionen  
  

Sammanträdesdatum: 2021-03-23 Justeringsdatum: 2021-04-23 
 
Datum för anslags uppsättande:        2021-04-30          Datum för anslags nedtagande: 2021-05-31 
 
Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli.  
 
 
Underskrift ........................................................................... 
 Johanna Långdal Persson  



§ 17 Mötets öppnande 
 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  
 
--- 
 
§ 18 Val av justerare 
 
Mikael Broman valdes till justerare. 
 
--- 
 
§ 19 Föregående protokoll 
 
Ej färdigställt. 
 
--- 
 
§ 20 Incheckning/Reflektion från förmiddagen 
 
Var och en checkade in och reflekterade om revisionsseminariet som var på förmiddagen. 
 
--- 
 
§ 21 Avslutande rapport från projektet Hälsofrämjande etablering  
 
Johanna Nordström och Elisabet Björklund föredrog erfarenheter från projektet 
Hälsofrämjande etablering med extra fokus på Hälsoskolan. Under projektets gång har 
deltagarna tagit del av ämnen inom hälsa, psykisk, fysisk, sexuell. Hur vårdkontakter 
fungerar, träning, anatomi och biologi. Johanna berättade förutom om hälsoskolan om andra 
insatser och den grundläggande struktur man lagt för samverkan.  
 
Styrelsen godkände rapporten och tackade Johanna och Elisabet för deras insatser i 
projektet. 
 
--- 
 
§ 22 HBTQ utbildning (bilaga 1) 

Arbetsgruppen som arbetar med våld i nära relationer har tagits fram ett förslag på HBTQ 
utbildning för medarbetarna i arbetsmarknadstorgen. Mikael Holmlund föredrog förslaget. 
 
Beslut: Styrelsen beslutar att anta förslaget. 
 
--- 
 
 
 
 
 



§ 23 Förslag årsredovisning för verksamhetsåret 2020 (bilaga 2) 

Mikael Holmlund föredrog årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 med extra fokus på 
redovisning av ekonomin.  
 
Beslut: Styrelsen antog förslaget till årsredovisning. 
 
--- 
 
§ 24 Rapport gemensam ansökan till DUA samt lägesrapport från 

Arbetsförmedlingen - information 

 
Anders Hahlin föredrog nuläget på arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsläget och lyfte den 
ansökan som kommunerna och Arbetsförmedlingen gjort till DUA. Den sistnämnda frågan 
handlade om en principiell diskussion om hur vi som region vill förhålla oss till att göra 
ansökningar tillsammans eller var för sig. Bakgrunden till diskussionen var att tre 
kommuner ansökt tillsammans, två var för sig och en avstod. Eftersom ingen representant 
från kranskommunerna deltog bordlades frågan till nästa möte.  
 
--- 
 
§ 25 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
--- 
 
§ 26 Utcheckning 

Var och en checkade ut. 
 
--- 
 
§ 27 Mötet avslutas 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  
 
--- 
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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 2020 

Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och 
förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Umeåregionen 
(organisationsnummer 222000-1834) för verksamhetsåret 2020.  

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. 

 

Undertecknas genom digital signering 

 

Umeå 2021 04 20 

 

…………………………………………  

Thomas Nordenstam  

Revisor från kommuner och region                     

 

 

Bilagor:  

Den sakkunniges rapport 
Granskning av Samordningsförbundet Umeåregionen år 2020 

Den statliga revisorns redogörelse 
Revisionsrapport 2020-12-31 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 2020. Nedan redogör vi för 
våra huvudsakliga iakttagelser. 

Måluppfyllelse 
Resultatet för år 2020 blev ett mindre överskott på 17 tusen kronor. I förhållande 
till budget var det en positiv avvikelse med 1,1 miljoner kronor. Det egna kapitalet 
uppgick vid årets slut till cirka 2 miljoner kronor. Detta var i enlighet med de re-
kommendationer som finns för samordningsförbund.  

Styrelsen bedömde att fyra mål var uppfyllda och att fem mål var delvis uppfylla. 
För ett mål gjorde styrelsen ingen bedömning. Vår bedömning är att förbundet 
hade en tillräcklig måluppfyllelse.  

Positivt var att styrelsen utvecklade redovisningen av måluppfyllelsen genom en 
tydligare struktur och genom att öka tydligheten i vad som krävs för att mål ska 
vara uppfyllda. Vi anser att styrelsen kan fortsätta att utveckla sin målstyrning ge-
nom att göra en samlad bedömning och analys 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 sin verksamhet för att målgrupperna 
skulle få stöd och rehabilitering till egen försörjning. 

Positivt var att styrelsen höll sig informerad om coronapandemins effekter på för-
bundets verksamhet och vidtog åtgärder med anledning av informationen.  

Styrelsen arbetade aktivt med att planera insatser för att hålla den rekommende-
rade nivån på eget kapital. Vi vill liksom tidigare år påminna om vikten av att styrel-
sen även i fortsättningen noggrant följer det ekonomiska utfallet vid en underfinan-
sierad budget för att inte riskera att hela det egna kapitalet förbrukas. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande område:  

 Gör en samlad analys av måluppfyllelsen, exempelvis genom att: 

- Bedöma om den samlade måluppfyllelsen är tillräcklig 

- Analysera vad eventuella avvikelser eller brister beror på 

- Beskriva om åtgärder vidtagits med anledning av resultaten 

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 tusen 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 indi-
videns 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 att verka för att målgrupperna 
ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På indi-
vidnivå verkar samordningsförbunden genom att finansiera insatser som bedrivs av 
de samverkande parterna. Samordningsförbunden stödjer också aktiviteter som 
syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera 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 2020 beslutade revisorerna att genomföra en granskning 
av Samordningsförbundet Umeåregionen. 

Iakttagelser i 2019 års granskning samt styrelsens svar 
En slutsats från 2019 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, exempelvis genom att: 

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

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

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

 Säkerställ att styrdokument är aktuella. 

 Säkerställ att medlemssamråd genomförs årligen. 

I sitt svar till revisorerna uppgav styrelsen att styrelsen inte delade revisorernas 
synpunkter på hur förbundet hade följt upp sina mål. Styrelsen menade att den 
hade mycket god kontroll på hur verksamheten utvecklades och i vilken grad målen 
uppnåddes.  

Vidare framgick att styrelsen under år 2020 avsåg att revidera sina styrdokument. 
Därefter skulle avstämningar av styrdokumenten göras systematiskt.  

Styrelsen uppgav att den skulle verka för att årliga medlemssamråd blev genom-
förda. Enligt styrelsen vore det önskvärt att förbundsmedlemmarna utsåg en av 
medlemmarna att vara ansvarig för att sammankalla medlemssamråden.  

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, rekommendationer och god redovisningssed? 

 Är årsredovisningen upprättad i enlighet med lagens krav och anvis-
ningar från normgivande organ? 

 Har samordningsförbundet haft en tillräcklig måluppfyllelse? 

 Har förbundsstyrelsen haft en tillräcklig styrning och kontroll över verk-
samheten 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 2020.  
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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  

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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3. 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 
rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbätt-
rar sin förmåga att utföra förvärvsarbete 

 Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 
samordning 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 2020 var Försäkringskas-
san, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Vännäs, 
Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm. 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 tertialuppfölj-
ningar med helårsprognos samt en helårsuppföljning för verksamheten och ekono-
min som skickas till medlemmarna. 

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 några exempel. 

För förbund med en medelstilldelning mellan 7,1 – 15 miljoner kronor rekommen-
derar Nationella rådet 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 11,38 miljoner 
kronor för år 2020. Detta innebär ett rekommenderat maximalt eget kapital på 
cirka 2 miljoner kronor. 

Nationella rådet rekommenderar att minst ett medlemssamråd genomförs årligen. 

Nationella rådet har tagit fram en mall för samordningsförbundens årsredovis-
ningar. Förvaltningsberättelsens struktur följer Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendation R15 Förvaltningsberättelse, med vissa tillämpningar i förhållande 
till de finansiella samordningsförbundens struktur. 

Verksamhetsplan för år 2020 
Av verksamhetsplanen för år 2020 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. Av en bilaga till verk-
samhetsplanen framgick vad som krävdes för att de olika målen skulle vara upp-
fyllda.  

Övergripande strategiska mål 

 I Umeå finns hållbara samverkansplattformer i ständig utveckling för männi-
skor i behov av samordnat stöd. 

 I Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholms kommuner finns 
det hållbara lokala samordningsteam i ständig utveckling. 

 I Umeåregionen finns det en fungerande samverkan mellan primärvården, Ar-
betsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas socialtjänster, i stän-
dig utveckling. Detta via samverkansstrukturen NAFS. 

 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 kompetensutveckl-
ing. 

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. Enligt verksamhetsplanen följer förbundet ett an-
tal effektmål som anges i den social budgeten som förbundet beslutar om inför 
varje år. Förbundet har cirka 40 mål indelade i fyra områden för år 2020.  

Vår kommentar 
Vår bedömning är målen i huvudsak var mätbara.   
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4. Förbundets verksamhet under år 2020 

Styrelsens styrdokument och protokoll 
Styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen hade under år 2020 sex proto-
kollförda sammanträden. Protokollen var tydliga och innehöll bakgrundsbeskriv-
ningar till ärenden, hänvisningar till bilagor samt styrelsens beslut. 

Under året hanterade styrelsen frågan om hur coronapandemin påverkade verk-
samheten i förbundet vid flera tillfällen. Styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att 
ta fram en pandemiplan. Styrelsen tog också flera beslut med anledning av inform-
ationen, bland annat om att ändra i attestordningen, att följa Umeå kommuns för-
hållningssätt i pandemirelaterade frågor samt att skriva till Nationella rådet och 
Nationella nätverket för samordningsförbund för att få rådgivning i hur digital tek-
nik är möjlig att använda i olika typer av samverkan.  

Vi har översiktligt gått igenom förbundets styrdokument. Samordningsförbundet i 
hög grad beslutat om grundläggande styrande och redovisande dokument såsom 
verksamhetsplan, budget, attestordning, delårsbokslut och årsredovisning.  

Vår kommentar 
Positivt var att styrelsen aktivt följde pandemirelaterade frågor och tog beslut med 
anledning av informationen.  

Genomförda uppgifter enligt lag om finansiell samordning 
I följande avsnitt redogör vi för hur samordningsförbundet under år 2020 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 
2020 i november 2019 (§ 120). Av förbundets verksamhetsplan framgick övergri-
pande vision, målsättningar och prioriteringar. Verksamhetsplanen innehöll budget 
för år 2020 och plan för år 2021 - 2022.   

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. Förbundet är också ägare till ett Europeiskt socialfondsprojekt som 
syftar till att förbättra etableringsprocessen av nyanlända i Umeå kommun.  

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 närsjukvård (NAFS)  

 Samordningsteam i kranskommunerna 
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I syfte att bygga upp och underhålla samverkan arbetar förbundet även med struk-
turell samverkan genom att finansiera stödprocesser såsom ledarskapsutveckling, 
sektorsövergripande kompetensutveckling, omvärldsbevakning etc. Under pande-
min erbjöd förbundet digitala mötesplatser. Dock blev flera viktiga insatser in-
ställda eller framskjutna under året.   

Finansiera insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
Förbundet bedrev under år 2020 verksamhet för cirka 13 miljoner kronor varav 
kostnader för insatser stod för cirka 10 miljoner kronor. 

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, människor 
med långvarigt nedsatt arbetsförmåga som löper risk för långvarig psykisk och/eller 
fysisk ohälsa samt arbetssökande i behov av flerpartsamverkan och då särskilt utri-
kesfödda kvinnor.  

Under året fick 914 personer stöd av de samverkande parterna inom ramen för för-
bundets samverksansplattformar Ungdomstorget och Vuxentorget samt samord-
ningsteamen i kranskommunerna. Förbundet mäter inte deltagarvolym för samver-
kansplattformen NAFS. Dessutom fick ett antal personer stöd inom insatserna 
Hikikomori, Våga växa och Hälsofrämjande etablering.  

Besluta på vilket sätt medlen för finansiell samordning ska användas 
Styrelsen beslutade under år 2020 om detaljbudget och verksamhet baserat på in-
komna verksamhetsplaner från plattformarna med mera. Ärendena hade dessför-
innan beretts i beredningsgruppen. 

Svara för uppföljning och utvärdering av samverkansinsatserna 
I sin årsredovisning följde förbundet upp och redovisade resultat för de samver-
kansinsatser som förbundet finansierat 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 ska 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 ska tillämpa 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 2020 den 28 no-
vember 2019 (§ 120). Styrelsen beslutade om sin årsredovisning för år 2020 den 23 
mars 2021 (§xx). Detta var inom den lagstadgade tiden.  

Vår kommentar 
Vår bedömning är att Samordningsförbundet Umeåregionen under år 2020 ge-
nomförde sina uppgifter enligt 7§, lag om finansiell samordning.  
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Samordningsförbundet har genom ständig utveckling av sina samverkansplattfor-
mar, lokal samverkan i kranskommunerna, ESF-projekt samt genom stödstrukturer 
för samverkan verkat för att förbundets målgrupper ska få stöd och rehabilitering i 
syfte att komma till egen försörjning. 

Förbundets ekonomistyrning 

Tillbakablick på år 2019 
Det ekonomiska utfallet för år 2019 visade på ett underskott på 1 miljon kronor. 
Det budgeterade resultatet var ett underskott på 2,35 miljoner kronor. Kostna-
derna var 1,3 miljoner lägre än budgeterat. Styrelsen uppgav att detta berodde på 
att kostnader för analys, kompetensutveckling, med mera 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 ca 2 miljoner kronor. Detta var i enlig-
het med Nationella rådets rekommendationer.  

Samordningsförbundets agerande under år 2020 
För år 2020 budgeterade förbundet ett underskott på 1,0 miljoner kronor.  

Styrelsen beslutade om tertialuppföljningar inklusive helårsprognos per april och 
augusti 2020. Per april 2020 var prognosen ett underskott på -0,4 miljoner kronor 
och ett eget kapital på cirka 1,5 miljoner kronor vid årets slut. Per augusti 2020 var 
styrelsens prognos ett överskott på 0,1 miljoner kronor och ett eget kapital på cirka 
2,1 miljoner kronor vid årets slut. 

Styrelsen beslutade om sin årsredovisning i mars 2021. Resultatet för år 2020 blev 
ett mindre överskott på 17 tusen kronor. Detta var en positiv avvikelse från budget 
med 1,0 miljoner kronor. Enligt styrelsen förklarades avvikelsen till stor del av pan-
demin. Kostnader för resor, konferenser och utbildning för förbundets personal 
och medarbetare i medlemsorganisationerna hade blivit lägre. Även för insatserna 
var kostnaderna lägre, exempelvis redovisade Vuxentorget en positiv avvikelse mot 
budget på 515 tusen kronor.   

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

Tabellen nedan visar hur förbundets ekonomi utvecklats de senaste åren. 

(Belopp  i tusental  
kronor) 

Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter huvudmän 11 380 11 380 11 450 11 960 12 432 12 930 
Intäkter ESF-projekt 1 649 -  1 739    
Övriga intäkter 103 110 128 554 111 66 
Kostnader insatser -10 302 - 9 730 -12 038 -11 223 -9 635 -10 076 
Varav kostnader 
ESF-projekt 

-1 557 -200 -1 744 -358   

Övriga kostnader -2 813 - 2 980 -2 278 -2 441 -2 041 -2 266 
Årets resultat 17 -1 020 -1 000 -1 150 867 654 
Eget kapital 2 010 973 1 993 2 992 4 142 3 202 
Andel av erhållna 
medel 

18 % 9 %  17 % 25 % 33 % 25 % 
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Vår kommentar   
Vi har förståelse för att coronapandemin påverkat förbundets förutsättningar på 
många sätt. Positivt var att förbundet omvärderade sina insatser och ställde om 
flera aktiviteter under året till att genomföras digitalt. Styrelsen följde under året 
den ekonomiska utvecklingen genom tertialrapporter och rapporter från de olika 
insatserna. Styrelsen konstaterade att coronapandemin hade påverkat resultatet i 
stor utsträckning.  

Trots att resultatet vid årets slut var 1 miljon kronor högre än planerat var förbun-
dets egna kapital oförändrat vid årets slut. Förbundets egna kapitalt ligger inom 
den av Nationella rådet rekommenderade nivån.  

Enligt kommunallagen 11 kap. 5 § ska budgeten upprättas så att intäkterna översti-
ger kostnaderna. Samordningsförbundets budgeterade intäkter för år 2020 under-
steg de budgeterade kostnaderna med 1,0 miljoner kronor. Syftet var att hålla det 
egna kapitalet inom den av Nationella rådet rekommenderade nivån. Enligt Nation-
ella 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 påminna om 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 2020 
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. För detaljerad in-
formation hänvisar vi till den auktoriserade revisorns rapport. 

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 2020 
Under år 2020 upprättade förbundet tertialrapporter i enlighet med förbundsord-
ningen. Enligt 9 kap kommunal bokförings- och redovisningslag ska samordnings-
förbundet minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning 
(delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Rapporten ska om-
fatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Förbundets tertial-
rapport per augusti 2020 motsvarar dessa krav på omfattning. Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport, anger att en delårsrapport bör 
innehålla minst en förkortad förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning 
samt vissa andra upplysningar. Tertialrapporten per augusti 2020 innehåller dessa 
delar. 

Årsredovisning 2020 
Vid sammanträdet den 23 mars 2021 beslutade styrelsen om förbundets årsredo-
visning. I årsredovisningen redovisade styrelsen måluppfyllelse och resultat. I bila-
gor till årsredovisningen fanns redovisning av måluppfyllelse för individinriktade 
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insatser och målen i den sociala redovisningen. Av årsredovisningen framgick att 
medlemssamråd för år 2020 blev uppskjutet på grund av pandemin och genomför-
des i början av år 2021.  

Insatsernas resultat på individnivå 
Samordningsförbundet redovisade på aggregerad nivå resultatet för de aktiviteter 
som var avslutade under år 2020. I en bilaga till årsredovisningen särredovisade 
förbundet utfallet för respektive insats. Förbundets mål är att 90 procent av de del-
tagare som avslutat sin insats under året ska avslutas till en för individen positiv 
lösning (arbete, studier, annan rehabilitering, öppet arbetssökande eller ett klargö-
rande av att arbetsförmåga saknas). Av dessa ska 35 procent gå till arbete och 25 
procent till studier. Inget av målen uppnåddes. 

Inom ramen för samordningsförbundet hade 914 personer fått stöd under året, vil-
ket var ungefär lika många som år 2019. Av de 210 deltagare som hade avslutat sin 
insats under året hade 150 personer (71 procent) gått till en positiv lösning. Av 
dessa 150 individer hade 31 procent gått till arbete och 23 procent till studier.  

Övergripande strategiska mål 
I årsredovisningen redovisade styrelsen måluppfyllelsen med hjälp av en färgskala. 
Styrelsen bedömde att fyra mål uppfylldes helt och att fem mål delvis uppfylldes. 
För målet En fungerande samverkan mellan närsjukvården, Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan och socialtjänsten uppgav styrelsen att bedömning inte kunde 
göras då förutsättningarna förändrats och plattformen inte fungerat under året. Av 
redovisningen framgick ingen samlad analys av den totala måluppfyllelsen. I en bi-
laga till årsredovisningen fanns dock en detaljerad redovisning inklusive styrelsens 
analys av respektive mål.  

Strategiskt mål Styrelsens bedömning av måluppfyllelsen 

Hållbara samverkansplattformar i stän-
dig utveckling för människor i behov av 
samordnat stöd. 

Ungdomstorget i Umeå: Målet uppfylls 

Vuxentorget i Umeå: Målet uppfylls delvis 

Samordningsteamet i Vännäs: Målet uppfylls delvis 

Samordningsteamet i Vindeln: Målet uppfylls delvis 

Samordningsteamet i Robertsfors: Målet uppfylls 

Samordningsteamet i Nordmaling: Målet uppfylls delvis 

Samordningsteamet i Bjurholm: Målet uppfylls delvis 

I Umeåregionen finns en fungerande 
samverkan mellan närsjukvård, Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och 
kommunens socialtjänster via samver-
kansstrukturen NAFS. 

Styrelsen gör ingen bedömning av måluppfyllelsen för år 
2020. 

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

Målet uppfylls 

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

Målet uppfylls 

Källa: Årsredovisning 2020 
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Av redovisningen i bilagan framgick indikatorer och målvärden för att mäta respek-
tive mål. Indikatorerna var kopplade till målen i den sociala redovisningen. Den so-
ciala redovisningen byggde på genomförda enkäter med deltagare, chefer och 
medarbetare i insatserna. För respektive indikator fanns kriterier för att målen 
skulle vara uppfyllda: 

 Avslutade deltagare skulle ha gått till en för individen positiv lösning. 

 80 procent eller i vissa fall 90 procent av deltagarna skulle ha svarat med de tre 
övre alternativen. 

 80 procent av chefer och medarbetare skulle ha svarat med de tre övre alter-
nativen.  

 En presentation av verksamheten och resultat på individnivå skulle finnas.  

Av redovisningen framgick att styrelsen accepterade låga svarsfrekvenser på enkä-
ter mot bakgrund av att det var svårt att uppnå en hög svarsfrekvens. Svarsfrekven-
sen skulle dock alltid framgå och kommenteras. Styrelsen gjorde en bedömning om 
svarsfrekvensen var tillräcklig bland deltagare, chefer och medarbetare. Av redovis-
ningen framgick att svarsfrekvensen bland deltagarna i flera fall var låg, medan 
svarsfrekvensen var hög för chefer och medarbetare.  

I bilagan gjorde styrelsen en analys av varje mål med en samlad bedömning av om 
målet var uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt. Av redovisningen framgick att 
de olika delarna inom varje mål skulle viktas. Styrelsen uppgav att svaren från del-
tagarenkäter tillsammans med resultat på individnivå för avslutade deltagare 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 be-
skrivning av verksamheten. Styrelsen uppgav också att den accepterade avsteg från 
målvärden inom givna intervall.  

Vår kommentar 
Måluppfyllelse och redovisning av måluppfyllelse 
Mot bakgrund av att samtliga mål var uppfyllda eller delvis uppfyllda gör vi bedöm-
ningen att förbundet i huvudsak hade en tillräcklig måluppfyllelse. Vår bedömning 
är att styrelsen har utvecklat redovisningen av måluppfyllelsen sedan föregående 
år genom en tydligare struktur. Vi saknar dock en samlad analys om måluppfyllel-
sen av de strategiska målen var tillräcklig, vad avvikelser beror på, vilka åtgärder 
som vidtagits, etcetera. Vår bedömning är att styrelsen kan fortsätta att utveckla 
sin redovisning av måluppfyllelsen ytterligare genom en samlad analys av målupp-
fyllelsen.  

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.   
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5. 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 2020. 

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

Årsredovisning 2020 är i allt väsent-
ligt upprättad i enlighet med lagar 
och gällande normgivning.  

Har samordningsförbundet haft 
en tillräcklig måluppfyllelse? 

  

Förbundet uppnådde fyra mål helt 
och fem mål delvis. Analysen av 
måluppfyllelsen kan dock utvecklas.  

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

 

- Styrelsen fick information om 
och agerade med anledning av 
coronapandemin 

- Styrelsen uppfyllde uppgifterna 
enligt lag om finansiell samord-
ning.  

- Styrelsen var aktiv i sin ekono-
mistyrning. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande områden:  

 Gör en samlad analys av måluppfyllelsen, exempelvis genom att: 

- Bedöma om den samlade måluppfyllelsen är tillräcklig 

- Analysera vad eventuella avvikelser eller brister beror på 

- Beskriva om åtgärder vidtagits med anledning av resultaten 

 
Umeå den 13 april 2021 

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 2020.

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

• Inga väsentliga iakttagelser har noterats
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Väsentliga iakttagelser från granskningen forts
Balanskrav

• Inga väsentliga iakttagelser har noterats

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 20 april 2021

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 2020. 

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 2020 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 
2020. 

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 20 april 2021  

  

KPMG AB  

 

 

 

Frida Kolbäck  

Auktoriserad revisor  
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 Samordningsförbundet Umeåregionen 
  

 

Granskning år 2020 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 2020 blev ett överskottskott på 17 tusen kronor. I förhållande till budget var det 
en positiv avvikelse med 1,1 miljoner kronor. Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till cirka 
2 miljoner kronor. Det är i enlighet med de rekommendationer som finns för samordningsförbund.  

Vår bedömning är att förbundets måluppfyllelse var tillräcklig. Styrelsen kan dock fortsätta att ut-
veckla redovisningen av måluppfyllelsen genom att göra en samlad bedömning och analys av 
måluppfyllelsen. 

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

 Gör en samlad analys av måluppfyllelsen, exempelvis genom att: 

- Bedöma om den samlade måluppfyllelsen är tillräcklig 

- Analysera vad eventuella avvikelser eller brister beror på 

- Beskriva om åtgärder vidtagits med anledning av resultaten 

 

Vid revisorernas överläggning den 20 april 2021 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 2021. 

 

 

Undertecknas med digital signering 

 

…………………………..                                    …………………………….. 

Frida Kolbäck                Thomas Nordenstam 

Auktoriserad revisor  För kommuner och region 

För staten 
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1. Sammanfattande analys 
Vi har av Samordningsförbundet Umeåregionens revisorer fått i uppdrag att 
granska förbundets verksamhet och årsredovisning år 2020. Nedan redogör vi för 
våra huvudsakliga iakttagelser. 

Måluppfyllelse 
Resultatet för år 2020 blev ett mindre överskott på 17 tusen kronor. I förhållande 
till budget var det en positiv avvikelse med 1,1 miljoner kronor. Det egna kapitalet 
uppgick vid årets slut till cirka 2 miljoner kronor. Detta var i enlighet med de re-
kommendationer som finns för samordningsförbund.  

Styrelsen bedömde att fyra mål var uppfyllda och att fem mål var delvis uppfylla. 
För ett mål gjorde styrelsen ingen bedömning. Vår bedömning är att förbundet 
hade en tillräcklig måluppfyllelse.  

Positivt var att styrelsen utvecklade redovisningen av måluppfyllelsen genom en 
tydligare struktur och genom att öka tydligheten i vad som krävs för att mål ska 
vara uppfyllda. Vi anser att styrelsen kan fortsätta att utveckla sin målstyrning ge-
nom att göra en samlad bedömning och analys 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 sin verksamhet för att målgrupperna 
skulle få stöd och rehabilitering till egen försörjning. 

Positivt var att styrelsen höll sig informerad om coronapandemins effekter på för-
bundets verksamhet och vidtog åtgärder med anledning av informationen.  

Styrelsen arbetade aktivt med att planera insatser för att hålla den rekommende-
rade nivån på eget kapital. Vi vill liksom tidigare år påminna om vikten av att styrel-
sen även i fortsättningen noggrant följer det ekonomiska utfallet vid en underfinan-
sierad budget för att inte riskera att hela det egna kapitalet förbrukas. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande område:  

 Gör en samlad analys av måluppfyllelsen, exempelvis genom att: 

- Bedöma om den samlade måluppfyllelsen är tillräcklig 

- Analysera vad eventuella avvikelser eller brister beror på 

- Beskriva om åtgärder vidtagits med anledning av resultaten 

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 tusen 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 indi-
videns 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 att verka för att målgrupperna 
ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På indi-
vidnivå verkar samordningsförbunden genom att finansiera insatser som bedrivs av 
de samverkande parterna. Samordningsförbunden stödjer också aktiviteter som 
syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera 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 2020 beslutade revisorerna att genomföra en granskning 
av Samordningsförbundet Umeåregionen. 

Iakttagelser i 2019 års granskning samt styrelsens svar 
En slutsats från 2019 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, exempelvis genom att: 

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

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

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

 Säkerställ att styrdokument är aktuella. 

 Säkerställ att medlemssamråd genomförs årligen. 

I sitt svar till revisorerna uppgav styrelsen att styrelsen inte delade revisorernas 
synpunkter på hur förbundet hade följt upp sina mål. Styrelsen menade att den 
hade mycket god kontroll på hur verksamheten utvecklades och i vilken grad målen 
uppnåddes.  

Vidare framgick att styrelsen under år 2020 avsåg att revidera sina styrdokument. 
Därefter skulle avstämningar av styrdokumenten göras systematiskt.  

Styrelsen uppgav att den skulle verka för att årliga medlemssamråd blev genom-
förda. Enligt styrelsen vore det önskvärt att förbundsmedlemmarna utsåg en av 
medlemmarna att vara ansvarig för att sammankalla medlemssamråden.  

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, rekommendationer och god redovisningssed? 

 Är årsredovisningen upprättad i enlighet med lagens krav och anvis-
ningar från normgivande organ? 

 Har samordningsförbundet haft en tillräcklig måluppfyllelse? 

 Har förbundsstyrelsen haft en tillräcklig styrning och kontroll över verk-
samheten 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 2020.  
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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  

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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3. 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 
rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbätt-
rar sin förmåga att utföra förvärvsarbete 

 Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 
samordning 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 2020 var Försäkringskas-
san, Arbetsförmedlingen, Region Västerbotten samt kommunerna Umeå, Vännäs, 
Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm. 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 tertialuppfölj-
ningar med helårsprognos samt en helårsuppföljning för verksamheten och ekono-
min som skickas till medlemmarna. 

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 några exempel. 

För förbund med en medelstilldelning mellan 7,1 – 15 miljoner kronor rekommen-
derar Nationella rådet 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 11,38 miljoner 
kronor för år 2020. Detta innebär ett rekommenderat maximalt eget kapital på 
cirka 2 miljoner kronor. 

Nationella rådet rekommenderar att minst ett medlemssamråd genomförs årligen. 

Nationella rådet har tagit fram en mall för samordningsförbundens årsredovis-
ningar. Förvaltningsberättelsens struktur följer Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendation R15 Förvaltningsberättelse, med vissa tillämpningar i förhållande 
till de finansiella samordningsförbundens struktur. 

Verksamhetsplan för år 2020 
Av verksamhetsplanen för år 2020 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. Av en bilaga till verk-
samhetsplanen framgick vad som krävdes för att de olika målen skulle vara upp-
fyllda.  

Övergripande strategiska mål 

 I Umeå finns hållbara samverkansplattformer i ständig utveckling för männi-
skor i behov av samordnat stöd. 

 I Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholms kommuner finns 
det hållbara lokala samordningsteam i ständig utveckling. 

 I Umeåregionen finns det en fungerande samverkan mellan primärvården, Ar-
betsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunernas socialtjänster, i stän-
dig utveckling. Detta via samverkansstrukturen NAFS. 

 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 kompetensutveckl-
ing. 

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. Enligt verksamhetsplanen följer förbundet ett an-
tal effektmål som anges i den social budgeten som förbundet beslutar om inför 
varje år. Förbundet har cirka 40 mål indelade i fyra områden för år 2020.  

Vår kommentar 
Vår bedömning är målen i huvudsak var mätbara.   
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4. Förbundets verksamhet under år 2020 

Styrelsens styrdokument och protokoll 
Styrelsen för Samordningsförbundet Umeåregionen hade under år 2020 sex proto-
kollförda sammanträden. Protokollen var tydliga och innehöll bakgrundsbeskriv-
ningar till ärenden, hänvisningar till bilagor samt styrelsens beslut. 

Under året hanterade styrelsen frågan om hur coronapandemin påverkade verk-
samheten i förbundet vid flera tillfällen. Styrelsen gav förbundschefen i uppdrag att 
ta fram en pandemiplan. Styrelsen tog också flera beslut med anledning av inform-
ationen, bland annat om att ändra i attestordningen, att följa Umeå kommuns för-
hållningssätt i pandemirelaterade frågor samt att skriva till Nationella rådet och 
Nationella nätverket för samordningsförbund för att få rådgivning i hur digital tek-
nik är möjlig att använda i olika typer av samverkan.  

Vi har översiktligt gått igenom förbundets styrdokument. Samordningsförbundet i 
hög grad beslutat om grundläggande styrande och redovisande dokument såsom 
verksamhetsplan, budget, attestordning, delårsbokslut och årsredovisning.  

Vår kommentar 
Positivt var att styrelsen aktivt följde pandemirelaterade frågor och tog beslut med 
anledning av informationen.  

Genomförda uppgifter enligt lag om finansiell samordning 
I följande avsnitt redogör vi för hur samordningsförbundet under år 2020 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 
2020 i november 2019 (§ 120). Av förbundets verksamhetsplan framgick övergri-
pande vision, målsättningar och prioriteringar. Verksamhetsplanen innehöll budget 
för år 2020 och plan för år 2021 - 2022.   

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. Förbundet är också ägare till ett Europeiskt socialfondsprojekt som 
syftar till att förbättra etableringsprocessen av nyanlända i Umeå kommun.  

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 närsjukvård (NAFS)  

 Samordningsteam i kranskommunerna 

Comfact Signature Referensnummer: 1077282



  
 

10 
 

I syfte att bygga upp och underhålla samverkan arbetar förbundet även med struk-
turell samverkan genom att finansiera stödprocesser såsom ledarskapsutveckling, 
sektorsövergripande kompetensutveckling, omvärldsbevakning etc. Under pande-
min erbjöd förbundet digitala mötesplatser. Dock blev flera viktiga insatser in-
ställda eller framskjutna under året.   

Finansiera insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
Förbundet bedrev under år 2020 verksamhet för cirka 13 miljoner kronor varav 
kostnader för insatser stod för cirka 10 miljoner kronor. 

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, människor 
med långvarigt nedsatt arbetsförmåga som löper risk för långvarig psykisk och/eller 
fysisk ohälsa samt arbetssökande i behov av flerpartsamverkan och då särskilt utri-
kesfödda kvinnor.  

Under året fick 914 personer stöd av de samverkande parterna inom ramen för för-
bundets samverksansplattformar Ungdomstorget och Vuxentorget samt samord-
ningsteamen i kranskommunerna. Förbundet mäter inte deltagarvolym för samver-
kansplattformen NAFS. Dessutom fick ett antal personer stöd inom insatserna 
Hikikomori, Våga växa och Hälsofrämjande etablering.  

Besluta på vilket sätt medlen för finansiell samordning ska användas 
Styrelsen beslutade under år 2020 om detaljbudget och verksamhet baserat på in-
komna verksamhetsplaner från plattformarna med mera. Ärendena hade dessför-
innan beretts i beredningsgruppen. 

Svara för uppföljning och utvärdering av samverkansinsatserna 
I sin årsredovisning följde förbundet upp och redovisade resultat för de samver-
kansinsatser som förbundet finansierat 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 ska 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 ska tillämpa 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 2020 den 28 no-
vember 2019 (§ 120). Styrelsen beslutade om sin årsredovisning för år 2020 den 23 
mars 2021 (§xx). Detta var inom den lagstadgade tiden.  

Vår kommentar 
Vår bedömning är att Samordningsförbundet Umeåregionen under år 2020 ge-
nomförde sina uppgifter enligt 7§, lag om finansiell samordning.  
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Samordningsförbundet har genom ständig utveckling av sina samverkansplattfor-
mar, lokal samverkan i kranskommunerna, ESF-projekt samt genom stödstrukturer 
för samverkan verkat för att förbundets målgrupper ska få stöd och rehabilitering i 
syfte att komma till egen försörjning. 

Förbundets ekonomistyrning 

Tillbakablick på år 2019 
Det ekonomiska utfallet för år 2019 visade på ett underskott på 1 miljon kronor. 
Det budgeterade resultatet var ett underskott på 2,35 miljoner kronor. Kostna-
derna var 1,3 miljoner lägre än budgeterat. Styrelsen uppgav att detta berodde på 
att kostnader för analys, kompetensutveckling, med mera 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 ca 2 miljoner kronor. Detta var i enlig-
het med Nationella rådets rekommendationer.  

Samordningsförbundets agerande under år 2020 
För år 2020 budgeterade förbundet ett underskott på 1,0 miljoner kronor.  

Styrelsen beslutade om tertialuppföljningar inklusive helårsprognos per april och 
augusti 2020. Per april 2020 var prognosen ett underskott på -0,4 miljoner kronor 
och ett eget kapital på cirka 1,5 miljoner kronor vid årets slut. Per augusti 2020 var 
styrelsens prognos ett överskott på 0,1 miljoner kronor och ett eget kapital på cirka 
2,1 miljoner kronor vid årets slut. 

Styrelsen beslutade om sin årsredovisning i mars 2021. Resultatet för år 2020 blev 
ett mindre överskott på 17 tusen kronor. Detta var en positiv avvikelse från budget 
med 1,0 miljoner kronor. Enligt styrelsen förklarades avvikelsen till stor del av pan-
demin. Kostnader för resor, konferenser och utbildning för förbundets personal 
och medarbetare i medlemsorganisationerna hade blivit lägre. Även för insatserna 
var kostnaderna lägre, exempelvis redovisade Vuxentorget en positiv avvikelse mot 
budget på 515 tusen kronor.   

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

Tabellen nedan visar hur förbundets ekonomi utvecklats de senaste åren. 

(Belopp  i tusental  
kronor) 

Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Intäkter huvudmän 11 380 11 380 11 450 11 960 12 432 12 930 
Intäkter ESF-projekt 1 649 -  1 739    
Övriga intäkter 103 110 128 554 111 66 
Kostnader insatser -10 302 - 9 730 -12 038 -11 223 -9 635 -10 076 
Varav kostnader 
ESF-projekt 

-1 557 -200 -1 744 -358   

Övriga kostnader -2 813 - 2 980 -2 278 -2 441 -2 041 -2 266 
Årets resultat 17 -1 020 -1 000 -1 150 867 654 
Eget kapital 2 010 973 1 993 2 992 4 142 3 202 
Andel av erhållna 
medel 

18 % 9 %  17 % 25 % 33 % 25 % 
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Vår kommentar   
Vi har förståelse för att coronapandemin påverkat förbundets förutsättningar på 
många sätt. Positivt var att förbundet omvärderade sina insatser och ställde om 
flera aktiviteter under året till att genomföras digitalt. Styrelsen följde under året 
den ekonomiska utvecklingen genom tertialrapporter och rapporter från de olika 
insatserna. Styrelsen konstaterade att coronapandemin hade påverkat resultatet i 
stor utsträckning.  

Trots att resultatet vid årets slut var 1 miljon kronor högre än planerat var förbun-
dets egna kapital oförändrat vid årets slut. Förbundets egna kapitalt ligger inom 
den av Nationella rådet rekommenderade nivån.  

Enligt kommunallagen 11 kap. 5 § ska budgeten upprättas så att intäkterna översti-
ger kostnaderna. Samordningsförbundets budgeterade intäkter för år 2020 under-
steg de budgeterade kostnaderna med 1,0 miljoner kronor. Syftet var att hålla det 
egna kapitalet inom den av Nationella rådet rekommenderade nivån. Enligt Nation-
ella 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 påminna om 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 2020 
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. För detaljerad in-
formation hänvisar vi till den auktoriserade revisorns rapport. 

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 2020 
Under år 2020 upprättade förbundet tertialrapporter i enlighet med förbundsord-
ningen. Enligt 9 kap kommunal bokförings- och redovisningslag ska samordnings-
förbundet minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning 
(delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Rapporten ska om-
fatta minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Förbundets tertial-
rapport per augusti 2020 motsvarar dessa krav på omfattning. Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport, anger att en delårsrapport bör 
innehålla minst en förkortad förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning 
samt vissa andra upplysningar. Tertialrapporten per augusti 2020 innehåller dessa 
delar. 

Årsredovisning 2020 
Vid sammanträdet den 23 mars 2021 beslutade styrelsen om förbundets årsredo-
visning. I årsredovisningen redovisade styrelsen måluppfyllelse och resultat. I bila-
gor till årsredovisningen fanns redovisning av måluppfyllelse för individinriktade 
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insatser och målen i den sociala redovisningen. Av årsredovisningen framgick att 
medlemssamråd för år 2020 blev uppskjutet på grund av pandemin och genomför-
des i början av år 2021.  

Insatsernas resultat på individnivå 
Samordningsförbundet redovisade på aggregerad nivå resultatet för de aktiviteter 
som var avslutade under år 2020. I en bilaga till årsredovisningen särredovisade 
förbundet utfallet för respektive insats. Förbundets mål är att 90 procent av de del-
tagare som avslutat sin insats under året ska avslutas till en för individen positiv 
lösning (arbete, studier, annan rehabilitering, öppet arbetssökande eller ett klargö-
rande av att arbetsförmåga saknas). Av dessa ska 35 procent gå till arbete och 25 
procent till studier. Inget av målen uppnåddes. 

Inom ramen för samordningsförbundet hade 914 personer fått stöd under året, vil-
ket var ungefär lika många som år 2019. Av de 210 deltagare som hade avslutat sin 
insats under året hade 150 personer (71 procent) gått till en positiv lösning. Av 
dessa 150 individer hade 31 procent gått till arbete och 23 procent till studier.  

Övergripande strategiska mål 
I årsredovisningen redovisade styrelsen måluppfyllelsen med hjälp av en färgskala. 
Styrelsen bedömde att fyra mål uppfylldes helt och att fem mål delvis uppfylldes. 
För målet En fungerande samverkan mellan närsjukvården, Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan och socialtjänsten uppgav styrelsen att bedömning inte kunde 
göras då förutsättningarna förändrats och plattformen inte fungerat under året. Av 
redovisningen framgick ingen samlad analys av den totala måluppfyllelsen. I en bi-
laga till årsredovisningen fanns dock en detaljerad redovisning inklusive styrelsens 
analys av respektive mål.  

Strategiskt mål Styrelsens bedömning av måluppfyllelsen 

Hållbara samverkansplattformar i stän-
dig utveckling för människor i behov av 
samordnat stöd. 

Ungdomstorget i Umeå: Målet uppfylls 

Vuxentorget i Umeå: Målet uppfylls delvis 

Samordningsteamet i Vännäs: Målet uppfylls delvis 

Samordningsteamet i Vindeln: Målet uppfylls delvis 

Samordningsteamet i Robertsfors: Målet uppfylls 

Samordningsteamet i Nordmaling: Målet uppfylls delvis 

Samordningsteamet i Bjurholm: Målet uppfylls delvis 

I Umeåregionen finns en fungerande 
samverkan mellan närsjukvård, Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och 
kommunens socialtjänster via samver-
kansstrukturen NAFS. 

Styrelsen gör ingen bedömning av måluppfyllelsen för år 
2020. 

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

Målet uppfylls 

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

Målet uppfylls 

Källa: Årsredovisning 2020 
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Av redovisningen i bilagan framgick indikatorer och målvärden för att mäta respek-
tive mål. Indikatorerna var kopplade till målen i den sociala redovisningen. Den so-
ciala redovisningen byggde på genomförda enkäter med deltagare, chefer och 
medarbetare i insatserna. För respektive indikator fanns kriterier för att målen 
skulle vara uppfyllda: 

 Avslutade deltagare skulle ha gått till en för individen positiv lösning. 

 80 procent eller i vissa fall 90 procent av deltagarna skulle ha svarat med de tre 
övre alternativen. 

 80 procent av chefer och medarbetare skulle ha svarat med de tre övre alter-
nativen.  

 En presentation av verksamheten och resultat på individnivå skulle finnas.  

Av redovisningen framgick att styrelsen accepterade låga svarsfrekvenser på enkä-
ter mot bakgrund av att det var svårt att uppnå en hög svarsfrekvens. Svarsfrekven-
sen skulle dock alltid framgå och kommenteras. Styrelsen gjorde en bedömning om 
svarsfrekvensen var tillräcklig bland deltagare, chefer och medarbetare. Av redovis-
ningen framgick att svarsfrekvensen bland deltagarna i flera fall var låg, medan 
svarsfrekvensen var hög för chefer och medarbetare.  

I bilagan gjorde styrelsen en analys av varje mål med en samlad bedömning av om 
målet var uppfyllt, delvis uppfyllt eller inte uppfyllt. Av redovisningen framgick att 
de olika delarna inom varje mål skulle viktas. Styrelsen uppgav att svaren från del-
tagarenkäter tillsammans med resultat på individnivå för avslutade deltagare 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 be-
skrivning av verksamheten. Styrelsen uppgav också att den accepterade avsteg från 
målvärden inom givna intervall.  

Vår kommentar 
Måluppfyllelse och redovisning av måluppfyllelse 
Mot bakgrund av att samtliga mål var uppfyllda eller delvis uppfyllda gör vi bedöm-
ningen att förbundet i huvudsak hade en tillräcklig måluppfyllelse. Vår bedömning 
är att styrelsen har utvecklat redovisningen av måluppfyllelsen sedan föregående 
år genom en tydligare struktur. Vi saknar dock en samlad analys om måluppfyllel-
sen av de strategiska målen var tillräcklig, vad avvikelser beror på, vilka åtgärder 
som vidtagits, etcetera. Vår bedömning är att styrelsen kan fortsätta att utveckla 
sin redovisning av måluppfyllelsen ytterligare genom en samlad analys av målupp-
fyllelsen.  

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.   
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5. 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 2020. 

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

Årsredovisning 2020 är i allt väsent-
ligt upprättad i enlighet med lagar 
och gällande normgivning.  

Har samordningsförbundet haft 
en tillräcklig måluppfyllelse? 

  

Förbundet uppnådde fyra mål helt 
och fem mål delvis. Analysen av 
måluppfyllelsen kan dock utvecklas.  

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

 

- Styrelsen fick information om 
och agerade med anledning av 
coronapandemin 

- Styrelsen uppfyllde uppgifterna 
enligt lag om finansiell samord-
ning.  

- Styrelsen var aktiv i sin ekono-
mistyrning. 

Rekommendationer 
Vi rekommenderar styrelsen att arbeta med följande områden:  

 Gör en samlad analys av måluppfyllelsen, exempelvis genom att: 

- Bedöma om den samlade måluppfyllelsen är tillräcklig 

- Analysera vad eventuella avvikelser eller brister beror på 

- Beskriva om åtgärder vidtagits med anledning av resultaten 

 
Umeå den 13 april 2021 

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 2020.

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

• Inga väsentliga iakttagelser har noterats

Comfact Signature Referensnummer: 1077282



6

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Väsentliga iakttagelser från granskningen forts
Balanskrav

• Inga väsentliga iakttagelser har noterats

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 20 april 2021

Frida Kolbäck

Auktoriserad revisor 
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Mål nr Socialt mål Ind nr Indikator Bedömd Indikators 
Index

Positivt indikators utfall 
markeras med en etta (1)

Negativt  indikators 
utfall markeras med en 
etta (1)

Indikator index 
utfall

1.1 Samordningsförbundet Umeåregionen har hög måluppfyllelse i 
förhållande till det förväntade resultatet som uttrycks i den sociala 
budgeten.

1.1.1 Samordningsförbundet Umeåregionen ska uppnå Impact index 70. 2 1 2

1.2
Verksamheterna ska undvika inlåsning och främja funktionell 
genomströmning.

1.2.1
Verksamheterna ska uppnå 50% genomströmning.   Antalet årliga avslut i förhållande till det totala antalet 
deltagare under hela året ska vara 50%.

4 1 4

1.3
Deltagarna som avslutat har gått vidare till en för individen positiv 
lösning.

1.3.1 90 % av de som avslutat insatsen ska avslutas till en för individen positiv lösning.
4 1 4

1.3.2 Av de som avslutat insatsen med en positiv lösning ska 35 % gå vidare till arbete. 2 1 2

1.3.3 Av de som avslutat insatsen med en positiv lösning ska 25 % gå vidare till studier. 1 1 0
1.3.4 I en sammanfattande redovisning beskrivs de för individen positiva lösningar, utöver arbete eller studier, som 

genererats under verksamhetsåret. • Erhållit extratjänster • Utredd arbetsförmåga • Fortsatta insatser i annan regi 
• Öppet arbetssökande. Fördelningen mellan kategorierna redovisas i procent.

1 1 1

1.3.5 Två (2) framgångsbeskrivningar ska presenteras. Var och en  belyser konkreta exempel på positiva individuella 
lösningar som enskilda deltagare har funnit under verksamhetsåret 

1 1 1

1.4 Andelen människor som är beroende av ersättning från det offentliga 
trygghetssystemet ska minska. (mätt i antalet helårsekvivalenter i 
förhållande till befolkning i arbetsför ålder per kommun) 

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

1.4.1 Umeåregionen < 11,5% 1 1 1
1.4.2 Umeå kommun < 10,9% 1 1 1
1.4.3 Nordmaling < 16,8% 1 1 1
1.4.4 Bjurholm < 16,4% 1 1 0
1.4.5 Vindeln < 14,0% 1 1 1
1.4.6 Robertsfors < 13,7% 1 1 1
1.4.7 Vännäs < 13,3% 1 0

Summa indikatorer 14

Maximal index 21

Uppnådd Index 19

Måluppfyllelse 90,5%

SAMHÄLLSNYTTA index 90

    Målområde 1       SAMHÄLLSNYTTA- , MEDLEMSNYTTA IMPACT INDEX



Mål 
nummer Socialt mål Indikator 

nummer Indikator
Bedömd 

Indikators 
Index

Positivt indikators utfall 
markeras med en etta (1)

Negativt  indikators utfall 
markeras med en etta (1)

Indikator index 
utfall

2.1 Deltagarna känner att de verksamheter som erbjuds är organiserade runt deras behov. 2.1.1
70 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Har du fått det stöd du behöver för att inneha en 
anställning?”   ska svara till mycket stor del eller till stor del. 2 1 2

2.1.2 Högst 10% svarar inte alls. 1 1 0

2.2 Deltagarna upplever inflytande över rehabiliteringsprocessen. 2.2.1
70 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Har du fått vara med och bestämma vilket stöd du fått?”  ska 
svara till mycket stor del eller till stor del. 1 1 1

2.2.2 Högst 10% svarar inte alls. 1 1 1

2.3
Deltagaren upplever att den kan hantera egna symtom och funktionsnedsättning samt att den har fått 
stöd från myndigheterna i att leva med detta.

2.3.1
70 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Har det stöd du fått, hjälpt dig att hantera din livssituation?” 
ska svara: till mycket stor del eller till stor del. 2 1 0

2.3.2 Högst 10% svarar inte alls. 1 0

2.4 Det har skett en stegförflyttning närmare arbetsmarknaden/egen försörjning. 2.4.1
70% av deltagarna som svarat JA på någon av frågorna a) ”Jag känner mig redo att arbeta, b) redo att studera” 
eller c) ”Jag har hittat en annan lösning som passar” bedöms se positivt på framtiden. 3 1 3

2.4.2 Högst 10% svarar nej på någon av frågorna. 3 1 3

2.5 Deltagarna har blivit väl bemötta  2.5.1 70 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Hur har du blivit bemött”  ska svara: mycket bra eller bra. 2 1 0

2.5.2 Högst 10% får svara mycket dåligt 1 1 1

2.6 Deltagarna tycker att insatsen som de deltagit är viktig 2.6.1
70% av de deltagare som svarat på frågan ”Hur tycker du tiden i verksamheten har varit för dig?” ska svara: 
mycket viktig eller viktig. 2 1 0

2.6.2 Högst 10% svarar inte alls viktigt. 1 1 1

Summa indikatorer 11

Maximal index 20

Uppnådd Index 12

Måluppfyllelse 60,0%

DELTAGARNYTTA index 60

    Målområde 1       DELTAGARNYTTA IMPACT INDEX



Mål 
nummer Socialt mål Indikator 

nummer Indikator
Bedömd 

Indikators 
Index

Positivt indikators 
utfall markeras med 

en etta (1)

Negativt  indikators 
utfall markeras 
med en etta (1)

Indikator 
index utfall

3.1
Samordningsförbundet tar ansvar för den lagstadgade uppgiften att 
svara för uppföljningen och utvärderingen av den finansiella 
samordningen.

3.1.1
80 % av styrelsen/förbundscheferna som svarat på frågan, ”Har ni en strategi för hur ni arbetar med 
uppföljning och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsverksamheterna?” ska svara: JA    

4 1 4

3.1.2
80 % av de ledamöter i styrgrupperna som svarat på frågan, ”Har ni en strategi  för hur ni arbetar med 
uppföljning och utvärdering  av de samordnade rehabiliteringsverksamheterna?” ska svara: JA  

2 1 2

3.1.3
80 % av personalen  som svarat på frågan, ”Har ni en strategi  för hur ni arbetar med uppföljning och 
utvärdering  av de samordnade rehabiliteringsverksamheterna?” ska svara: JA  

2 1 2

3.1.4
Ledningen för Samordningsförbundet redogör i en fallstudie för strategin hur man arbetar med uppföljning 
och utvärdering av de samordnade rehabiliteringsverksamheterna 

2 1 2

3.1.5
80 % av styrelsen/förbundscheferna som svarat på frågan, ”Använder ni uppföljning och utvärdering som 
underlag för att utveckla  de samordnade rehabiliteringsverksamheterna ?”  ska svara: JA

2 1 2

3.1.6
80 % av ledamöterna i styrgrupperna som svarat på frågan, ”Använder ni uppföljning och utvärdering som 
underlag för att utveckla de samordnade rehabiliteringsverksamheterna?”   ska svara: JA

1 1 0

3.1.7
80 % av personalen som svarat på frågan, ”Använder ni uppföljning och utvärdering som underlag för att 
utveckla  de samordnade rehabiliteringsverksamheterna?”   ska svara: JA

1 1 1

3.2
Samordnade verksamheter inkluderar även andra aktörer i samhället 
som företag, ideella krafter och föreningsliv i verksamheten för 
deltagarna.

3.2.1
70 % av styrelsen/förbundscheferna som svarat på frågan ”Samarbetar ni med andra aktörer som 
företag, sociala företag och föreningsliv när det gäller verksamheter för deltagarna”    ska svara: i 
mycket stor utsträckning eller i stor utsträckning

2 1 2

3.2.2 Högst 10% får svara: inte alls. 1

3.2.3
70 % av ledamöterna i styrgrupperna som svarat på frågan ”Samarbetar ni med andra aktörer som 
företag, sociala företag och föreningsliv  när det gäller verksamheter för deltagarna”    ska svara: i 
mycket stor utsträckning eller i stor utsträckning

2 1 2

3.2.4 Högst 10% får svara: inte alls. 2 1 0

3.2.5
70% av personalen som svarat på frågan, ”Samarbetar ni med andra aktörer som företag, sociala 
företag och föreningsliv  när det gäller verksamheter för deltagarna”    ska svara: i mycket stor 
utsträckning eller i stor utsträckning

1 1 1

3.2.6
Två (2) framgångsbeskrivningar som belyser hur samordnade verksamheter inkluderar även andra aktörer i 
samhället, som företag, sociala företag, ideella krafter och föreningsliv i verksamheten.

1 1 1

3.3
Erfarenheter, kunskaper och synpunkter tas tillvara såväl från enskilda 
deltagare/brukare och från brukarorganisationer.

3.3.1
70 % av de deltagare som svarat på frågan, ”Har personalen du träffat tagit tillvara dina synpunkter 
och förslag?”  ska svara: till mycket stor del eller till stor del. 

1 1 1

3.3.2 Högst 10% får svara: inte alls. 2 1 0

3.3.3
80 % av personalen som svarat på frågan ”Tas synpunkter och förslag från deltagarna tillvara?”    ska 
svara: till mycket stor del eller till stor del. 

2 1 0

3.3.4 Högst 10% får svara: inte alls 1 1 1

3.4
Deltagarna upplever i högre grad än förut att det finns någon som 
håller samman och stödjer den enskildes samordnande 
rehabiliteringsprocess. 

3.4.1
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 1 2

3.5
Verksamheter har identifierat och återkopplat utvecklingsområden hos 
samverkansparterna.

3.5.1
Två (2) framgångsbeskrivningar som belyser hur  verksamheterna har identifierat och återkopplat 
utvecklingsområden hos samverkansparterna.

3 1 0

3.6
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.

3.6.1
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 mycket stor del eller till stor del.

1 1 0

3.6.2 Högst 10% får svara inte alls 3 1 3

3.7
Det finns en fungerande lokal samverkan utifrån 
samverkansuppdraget.

3.7.1
80 % av ledamöterna i styrgrupperna som svarat på, ”Den lokala samverkan utifrån 
samverkansuppdraget fungerar”  ska svara: till mycket stor del eller till stor del.

1 1 1

3.7.2 Högst 10% får svara inte alls 4 1 4

3.7.3
80 % av de i personalen som svarat på, ”Den lokala samverkan utifrån samverkansuppdraget 
fungerar”  ska svara: till mycket stor del eller till stor del.

1 1 1

3.7.4 Högst 10% får svara inte alls 4 1 4

3.8
Det finns en fungerande regional samverkan mellan plattformarna i 
Umeåregionen.

3.8.1
80 % av ledamöterna i styrelsen/förbundscheferna som svarat på, ”Den regionala samverkan mellan 
plattformarna i Umeåregionen fungerar”  ska svara till mycket stor del eller till stor del.

1 1 1

3.8.2 Högst 10% får svara inte alls 1 1 1

3.8.3
80 % av personalen som svarat på, ”Den regionala samverkan mellan plattformarna i 
Umeåregionen fungerar”  ska svara: till mycket stor del eller till stor del.

1 1 1

3.8.4 Högst 10% får svara inte alls 1 1 1

Summa indikatorer 29
Maximal index 51

Uppnådd Index 40
Måluppfyllelse 78%

SAMORDNING index 78

IMPACT INDEX    Målområde 2       SAMORDNING



Mål nummer Socialt mål Indikator 
nummer Indikator Bedömt 

Index
Positivt utfall (1) i 

kolumnen
Negativt utfall (1) i 

kolumnen
Indikator index

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 mycket stor del eller till stor del.

2 1 0

4.1.2 Högst 10% får svara: inte alls. 1 1 1

4.2
Medarbetarna upplever att andra medarbetare, professionella i andra 
myndigheter respekterar deras kunskap, roller och arbetssätt.

4.2.1
80 % av personalen  som svarat på frågan, ”Upplever du att de du samverkar med hos andra myndigheter lyssnar 
på dig ?”  ska svara: till mycket stor del eller till stor del.

2 1 2

4.2.2 Högst 10% får svara: inte alls 1 1 1

4.2.3
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 mycket stor del eller till stor del.

2 1 0

4.2.4 Högst 10% får svara: inte alls 1 1 1

4.3
Personalen känner meningsfullhet och resultatglädje i arbetet. Man har 
hög måluppfyllelse och god kvalitet i arbetet.

4.3.1
80 % av personalen som svarat på ”Jag upplever att jag bidragit till att vi     lyckats  med vårt 
samverkansuppdrag”    ska svara: till mycket stor del eller till stor del.

2 1 2

4.3.2 Högst 10% får svara: inte alls. 1 1 0

4.3.3
70 % 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.

2 1 2

4.3.4 Högst 10% får svara: inte alls 1 1 0

4.3.5
70 % 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 mycket stor del eller till stor del.

2 1 2

4.3.6 Högst 10% får svara: inte alls 1 1 1

4.3.7
70% av styrelsen/förbundscheferna     som svarat på, ”Jag anser att vi i samverkansplattformen bidrar till          en 
god och säker dokumentation” ska svara: JA

1 1 0

4.3.8 Högst 10% får svara: inte alls 1 1 0

4.3.9
70 % av ledamöterna i styrgrupperna    som svarat på, ”Jag anser att vi i samverkansplattformen bidrar till         
en god och säker dokumentation”.  ska svara: JA 1 1 1

4.3.10 Högst 10% får svara: inte alls 1 1 1

Summa indikatorer 16
Maximal index 22

Uppnådd Index 14
Måluppfyllelse 64%

MEDARBETARNÖJDHET index 64

    Målområde 4       MEDARBETARNÖJDHET IMPACT INDEX



Mål 
nummer Socialt mål Indikator 

nummer Indikator Bedömt 
Index

Positivt utfall (1) 
i kolumnen

Negativt utfall (1) i 
kolumnen

Indikator 
index

5.1 Representationen i Samordningsförbundets verksamhet är jämställd. 5.1.1 Det ska vara jämställd könsfördelning, 40-60 % bland deltagarna. 2 1 0

5.1.2 Det ska vara jämställd könsfördelning, 40-60 % bland personalen. 2 1 0

5.1.3 Det ska vara jämställd könsfördelning, 40-60 % i styrgrupperna. 2 1 0

5.1.4 Det ska vara jämställd könsfördelning, 40-60 % i samordningsförbundets styrelse. 2 1 2

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  Skillnaden mellan gruppen kvinnor och gruppen män svar får vara högst 
20%

4 1 4

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 
mycket bra eller bra. Skillnaden mellan gruppen kvinnor och gruppen män svar får 
vara högst 20%

3 1 3

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

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

1 1 1

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

1 1 1

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

1 1 1

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

1 1 1

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

1 1 1

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

1 1 0

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

1 1 0

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

1 1 0

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

5.5.1
Andelen deltagare som avslutat insatsen och funnit en för individen positiv lösning är 
jämnt fördelat (40%/60) bland gruppen kvinnor och gruppen män. 

2 1 0

5.5.2
Andelen deltagare som avslutat insatsen och gått vidare till arbete är jämnt fördelat 
(40%/60)  bland gruppen kvinnor och gruppen män. 

2 1 2

5.5.3
Andelen deltagare som avslutat insatsen och gått vidare till studier är jämnt fördelat 
(40%/60)  bland gruppen kvinnor och gruppen män. 

2 1 2

5.5.4
Andelen deltagare som avslutat insatsen och funnit en annan positiv lösning än 
arbete eller studier är jämnt fördelat (40%/60)  bland gruppen kvinnor och gruppen 
män. 

2 1 2

5.5.5
Skillnaden mellan gruppen män och gruppen 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?”

2 1 0

5.5.6
Skillnaden mellan gruppen män och gruppen 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?”

2 1 0

5.5.7
Skillnaden mellan gruppen män och gruppen 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?” 

2 1 2

5.5.8
Skillnaden mellan gruppen män och gruppen 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?”   

2 1 2

5.5.9
Skillnaden mellan gruppen män och gruppen kvinnor får inte överstiga 20% bland de 
deltagare som svarat ”Jag känner mig redo att arbeta eller studera” eller ”Jag har 
hittat en annan lösning som passar mig” på frågan: ”Hur känner du inför framtiden?”

2 1 0

Summa indikatorer 23
Maximal index 41

Uppnådd Index 24
Måluppfyllelse 59%

JÄMLIK SAMORDNING index 59

    Målområde 5       JÄMLIK SAMVERKAN IMPACT INDEX



ÅRETS index 40

Antal 
indikatorer

Maximal 
index

Uppnåd 
index

Uppnådd 
måluppfyllels

Årets 
index

Samhälls och medlemsnyttan 14 21 19 90% 90

Deltagarnyttan 11 20 12 60% 60

Samordning 60 21 12 90% 57

Medarbetarnöjdhet 16 22 14 64% 64

Jämlik samverkan 1 59 0 0% 0

Samordningsförbundet UMEÅREGIONEN 101,585366 142,536585 57 40% 40

Samordningsförbundet 
UMEÅREGIONEN  
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