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Socialt
bokslut

2021

Social redovisning är en metod  
för att påvisa effekterna av den  
finansiella samordningen samt  

redovisa resultatet av insatserna  
för personer som har behov av  

samordnade rehabiliterings- 
insatser med syftet att uppnå  

eller förbättra sin förmåga  
att utföra förvärvsarbete. 
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Verksamhetsberättelse 2021
Enligt lagen om finansiell samordning ska Samordningsförbundet svara för uppföljning 
och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna inom förbundet. Som svar på detta redovisar 
Samordningsförbundet Umeåregionen för femte året ett socialt bokslut för Arbets- 
marknadstorgen i Umeåregionen. Detta innefattar Ungdomstorget, Vuxentorget och 
Samordningsteamen i Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och Bjurholm. 

Förbundets revisorer hade vid granskning av 2020 års verksamhet särskild fokus på sty-
relsens arbete med internkontroll. Kritik lämnades då gällande hur förbundet följde upp 
och värderade utfall på strategiska mål. Förbundet har därför lagt ned ett omfattande 
arbete med att bli bättre på att följa och värdera måluppfyllelsen. Detta har gjorts genom 
regelbundet insamlande av data i kvalitativ och kvantitativ form. Detta görs numera syste-
matiskt och sammanställs och värderas i ett index. Förbundet har också stärkt återkopp-
lingen till verksamheterna baserad på analys av resultat. Under 2021 har särskilt vikt lagts 
på uppföljning av de delar av verksamheten som levererat sämre resultat, vilket i sin tur 
har lett till tydliga förbättringar. 

2021 har precis som 2020 varit ett speciellt år som präglats av två stora händelser, pan-
demin och arbetsmarknadspolitikens reformering. Pandemin har haft stor påverkan på 
verksamheten och dess resultat. Samverkan kräver att man träffas och det har under stor 
del av pandemin varit mycket svårt att göra. Det här har inneburit att i stort sett alla typer 
av möten har genomförts digitalt vilket varit utmanande då förbundets medlemmar ofta 
har olika uppfattningar om vilka system som går att använda eller som man får använda. 
Pandemin har också påverkat arbetsmarknaden på ett omfattande sätt. Många av de 
branscher som normalt varit tillgängliga för förbundets målgrupper drabbades initialt 
hårt av pandemin. 

Dessbättre har det skett en snabb återhämtning på arbetsmarknaden. Västerbotten 
ligger sedan i somras på arbetslöshetssiffror som är lägre än före pandemin. Västerbot-
ten har rikets lägsta arbetslöshet. Sjukpenningtalen är på historisk låga nivåer och att 
även andelen människor som är beroende av försörjningsstöd är lågt i majoriteten av 
förbundets medlemskommuner. Dock finns det en variation mellan kommunerna i alla 
ersättningsformer. Som en följd av detta och den stora efterfrågan på arbetskraft har re-
sultaten för deltagare i samverkan förbättras. Trots att andelen människor som försörjs av 
sociala försäkringar och bidrag är på historiskt låga nivåer i såväl Umeåregion som riket 
finns stora utmaningar. Långtidsarbetslösheten ligger på höga nivåer framför allt bland 
utrikesfödda och det s.k. matchningsgapet har ökat. Detta gör samverkan allt viktigare nu 
och i framtiden.   

Med dessa ord lämnar jag med spänning över vårt sociala bokslut till er läsare.

Mikael Holmlund

Förbundschef

Samordningsförbundet Umeåregionen
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Kort om Samordningsförbundet

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedling-
en, Försäkringskassan, Region Västerbotten samt Umeå, Vindeln, Vännäs, Robertsfors, 
Nordmaling och Bjurholms kommuner som medlemmar. Förbundets organisation består 
av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli bestående av 
en förbundschef, biträdande förbundschef samt en administratör. Förbundet bildades 
2005 under namnet Samordningsförbundet Umeå och har sedan successivt växt i och 
med att Vännäs, Vindeln, Nordmaling, Robertsfors och senast Bjurholm blivit medlemmar 
i förbundet och därmed också bytt namn till Samordningsförbundet Umeåregionen. 

Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av medlemmarna. Lagens 
syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsom-
rådet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad 
rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.  

Samordningsförbundet verkar utifrån visionen att bidra till att lösa arbetskraftsförsörj-
ningen genom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete 
i ständig utveckling. Denna vision ska förverkligas via integrerad jämlik samverkan, där 
parterna med gemensamt ansvar och till så stor del som möjligt egna resurser bidrar till 
att visionen uppfylls. 
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Deltagarna i siffror 
I tabell 1 redovisas antal deltagare och utfall för Arbetsmarknadstorgen i Umeåregionen 
totalt. I tabell 2 - 8 redovisas antal deltagare och utfall för respektive plattform var för sig. 

Tabell 1. Volym och resultat för Arbetsmarknadstorgen

Tabell 2. Volym och resultat för Ungdomstorget

Samordningsförbundet TOTALT Kvinnor Män Totalt % 2020

 Antal deltagare hela året 362 425 787 914

 - varav nya för året 93 94 187 327

Totalt antal avslutade hela året 155 164 319

 Deltagaren har avslutats till en för individen positiv lösning   116 131 247 77% 71%

 - varav till arbete  42 35 77 31% 31%

 - varav till extratjänster     10 12 22   9% 9%

 -  varav till studier   28 29 57 23% 23%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök  21 38 59 24% 30%

 - varav saknar arbetsförmåga     15 17 32   13% 7%

Avbrott av hälsoskäl   30 21 51 16% 14%

Övriga avbrott   9 12 21 7% 15%

 Antal kvar i verksamheten 207 261 468

UNGDOMSTORGET Kvinnor Män Totalt % 2020

 Antal deltagare hela året 121 127 248 244

 - varav nya för året 26 34 60 77

Totalt antal avslutade hela året 43 39 82

 Deltagaren har avslutats till en för individen positiv lösning   34 35 69 84% 77%

 - varav till arbete 11 10 21 30% 40%

 - varav till extratjänster     0 0 0   0% 0%

 -  varav till studier   13 12 25 36% 26%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   4 9 13 19% 35%

 - varav saknar arbetsförmåga     6 4 10   14% 0%

Avbrott av hälsoskäl   8 2 10 12% 16%

Övriga avbrott   1 2 3 4% 7%

 Antal kvar i verksamheten 78 88 166
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Tabell 3. Volym och resultat för Vuxentorget

BJURHOLM Kvinnor Män Totalt % 2020

 Antal deltagare hela året 13 13 26 15

 - varav nya för året 6 6 12 11

Totalt antal avslutade hela året 5 7 12

 Deltagaren har avslutats till en för individen positiv lösning   5 6 11 92% 100%

 - varav till arbete  1 1 2 18% 100%

 - varav till extratjänster     3 4 7   64% 0%

 -  varav till studier   1 0 1 9% 0%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   0 0 0 0% 0%

 - varav saknar arbetsförmåga     0 1 1   9% 0%

Avbrott av hälsoskäl   0 0 0 0% 0%

Övriga avbrott   0 1 1 8% 0%

 Antal kvar i verksamheten 8 6 14

VUXENTORGET Kvinnor Män Totalt % 2020

 Antal deltagare hela året 152 194 346 434

 - varav nya för året 32 24 56 122

Totalt antal avslutade hela året 65 62 127

 Deltagaren har avslutats till en för individen positiv lösning   46 48 94 74% 73%

 - varav till arbete  19 15 34 36% 41%

 - varav till extratjänster     0 0 0   0% 0%

 -  varav till studier   9 11 20 21% 24%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   12 14 26 28% 28%

 - varav saknar arbetsförmåga     6 8 14   15% 7%

Avbrott av hälsoskäl   15 12 27 21% 18%

Övriga avbrott   4 2 6 5% 10%

 Antal kvar i verksamheten 87 132 219

Tabell 3. Volym och resultat för Vuxentorget

Tabell 4. Volym och resultat för Samordningsteamet i Bjurholm.
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VÄNNÄS Kvinnor Män Totalt % 2020

 Antal deltagare hela året 33 33 66 78

 - varav nya för året 9 13 22 35

Totalt antal avslutade hela året 18 15 33

 Deltagaren har avslutats till en för individen positiv lösning   13 12 25 76% 47%

 - varav till arbete  5 5 10 40% 13%

 - varav till extratjänster     3 3 6   24% 6%

 -  varav till studier   2 1 3 12% 38%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   1 3 4 16% 38%

 - varav saknar arbetsförmåga     2 0 2   8% 6%

Avbrott av hälsoskäl   3 3 6 18% 26%

Övriga avbrott   2 0 2 6% 26%

 Antal kvar i verksamheten 15 18 33

Tabell 5. Volym och resultat för Samordningsteamet i Vännäs

Tabell 6. Volym och resultat för Samordningsteamet i Nordmaling

NORDMALING Kvinnor Män Totalt % 2020

 Antal deltagare hela året 16 25 41 53

 - varav nya för året 7 7 14 32

Totalt antal avslutade hela året 9 18 27

 Deltagaren har avslutats till en för individen positiv lösning   7 12 19 70% 81%

 - varav till arbete  2 1 3 16% 14%

 - varav till extratjänster     1 0 1   5% 14%

 -  varav till studier   3 2 5 26% 19%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   1 8 9 47% 24%

 - varav saknar arbetsförmåga     0 1 1   5% 29%

Avbrott av hälsoskäl   2 2 4 15% 4%

Övriga avbrott   0 4 4 15% 15%

 Antal kvar i verksamheten 7 7 14
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Tabell 8. Volym och resultat för Samordningsteamet i Vindeln

Tabell 7. Volym och resultat för Samordningsteamet i Robertsfors

ROBERTSFORS Kvinnor Män Totalt % 2020

 Antal deltagare hela året 16 20 36 57

 - varav nya för året 8 5 13 32

Totalt antal avslutade hela året 11 15 26

 Deltagaren har avslutats till en för individen positiv lösning   9 13 22 85% 79%

 - varav till arbete  4 2 6 27% 30%

 - varav till extratjänster     1 2 3   14% 33%

 -  varav till studier   0 3 3 14% 11%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   3 4 7 32% 22%

 - varav saknar arbetsförmåga     1 2 3   14% 4%

Avbrott av hälsoskäl   1 0 1 4% 9%

Övriga avbrott   1 2 3 12% 12%

 Antal kvar i verksamheten 5 5 10

VINDELN Kvinnor Män Totalt % 2020

 Antal deltagare hela året 11 13 24 33

 - varav nya för året 5 5 10 18

Totalt antal avslutade hela året 4 8 12

 Deltagaren har avslutats till en för individen positiv lösning   2 5 7 58% 68%

 - varav till arbete  0 1 1 14% 23%

 - varav till extratjänster     2 3 5   71% 8%

 -  varav till studier   0 0 0 0% 23%

 - varav fortsatt rehab och öppet a-sök   0 0 0 0% 38%

 - varav saknar arbetsförmåga     0 1 1   14% 8%

Avbrott av hälsoskäl   1 2 3 25% 0%

Övriga avbrott   1 1 2 17% 32%

 Antal kvar i verksamheten 7 5 12
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Kvinna Man Summa

Åldersintervall

 15 - 19 40 30 70

20-24 70 93 163

25-29 67 80 147

30-34 33 59 92

35-39 36 27 63

40-44 23 22 45

45-49 22 16 38

50-54 14 15 29

55-59 13 16 29

60-64 2 9 11

Slutsumma 320 367 687

Kvinna Man Summa

Utbildningsnivå

Annan eftergymnasial utbildning 15 12 27

Grundskola 107 132 239

Gymnasium 124 154 278

Högskola/Universitet mer än 3 år 9 7 16

Högskola/Universitet upp till 3 år 16 8 24

Högskola/Universitet upp till 1 år 7 10 17

Saknas/okänd 42 44 86

Slutsumma 320 367 687

Kvinna Man Summa

Försörjningskälla före

A-kassa 9 10 19

Aktivitetsersättning 37 26 63

Aktivitetsstöd 47 46 93

Annan offentlig försörjning 13 14 27

Försörjningsstöd 126 190 316

Ingen offentlig försörjning 67 68 135

Sjukersättning 3 2 5

Sjukpenning/Rehabpenning 47 25 72

Studiestöd/Studiemedel 4 8 12

Slutsumma 353 389 742

Deltagarbakgrund
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Helårsekvivalenter som andel av befolkningen 20-64 år Umeåregionen och Riket

Människor utanför arbetsmarknaden i Umeåregionen 

Samordningsförbundet anser att det är viktigt att följa effekterna av den finansiella samordnin-
gen på samhällsnivå och har därför beslutat att följa utvecklingen av SCB:s helårsekvivalenter. 
Samordningsförbundets ambition är att bidra till människor får arbete och på så sätt minska 
helårsekvivalenterna. Dock påverkas helårsekvivalenterna av många andra saker såsom kon-
junktur och politiska reformer. Detta sannolikt i högre grad än vad samordningen gör.

SCB redovisar statistik över antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20 - 64 som försörjs genom so-
ciala ersättningar och bidrag. Det innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare 
kallat för tidspension), ersättning vid arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. 
Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta görs för att 
skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. 

Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år 
med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, 
tillsammans en helårsekvivalent. Det finns tillgänglig statistik för alla svenska kommuner sedan 
2014 och framåt. Nedan följer redovisning av helårsekvivalenterna som avser året 2021. 

Nedan används en helårsperson utanför arbetsmarknaden som uttryck för en helårsekvivalent.
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M
Å

LE

T EJ UPPN
ÅTT

Mycket bra

Bra 

Dåligt 

Mycket dåligt

Till mycket stor del

Till stor del 

Till liten del

Inte alls

Ja

Nej

Mycket viktig

Viktig

Inte så viktig

Inte alls viktig

Socialt bokslut 2021

I enkäterna har nedanstående skalor använts

Ett socialt bokslut består av mål samt indikatorer som visar 
utfallet av målen – verksamhetens resultat. Målen är indelade i 
målområden som täcker in verksamheten i sin helhet.

Samordningsförbundets bokslut 2021 består av  

fem målområden:

1. Samhälls- och medlemsnytta

2. Jämlik samverkan

3. Deltagarnöjdhet

4. Samordning

5. Medarbetarnöjdhet

Impact index 

Samordningsförbundet har under verksamhetsåret 2021 utvecklat ett 
nytt mått och ett nytt sätt att redovisa den finansiella samordningens 
samhällspåverkan - IMPACTindex.

Det är första året som förbundet redovisar måluppfyllelsen i förhål-
lande till helheten och vart och ett av de fem målområden med detta 
index.

IM

PACT INDEX

P
o s it i v t u tf all

3

LI
K

VÄ

L BRA JOBB
A

T

Den gröna symbolen visar indikatorns indexvärde 
samt att förväntat, budgeterat utfall uppnåtts.

Den orange symbolen visar att insatsen varit fram-
gångsrik då man är nära måluppfyllelsen.

Den röda symbolen visar att den budgeterade nivån 
på indikatorn inte uppnåtts.
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Samordningsförbundets måluppfyllelse – IMPACTindex

IMPACTindex 
Förbundets styrelse har i den sociala budge-
ten för 2021 fastlagt 21 mål samt 69 indika-
torer som man bedömer att på ett relevant 
sätt beskriver den förväntade samhällspåver-
kan som man med den finansiella samord-
ningen vill uppnå.

Förbundet vill med verksamheten som hel-
het uppnå IMPACTindex 70. Det vill säga att 
de viktade indikatorerna summerade värde 
(177) ska som minst nås till 70 %.

Utfallet, det uppnådda impactvärdet blev 
114. Det vill säga man har nått 70% målupp-
fyllelse (124/177).

Förbundet nådde således sitt  IMPACTindex 
mål 70 under verksamhetsåret 2021. 

För uppföljning av Arbetsmarknadstorgen används Impactindex som övergripande indikator. Impactindex är 
ett betydelsefullt inslag i Samordningsförbundet sociala redovisning och därmed modellen för uppföljning av 
samverkansplattformarna. Med indexet sammanfattas förbundets värdeskapande i samhället.

Index är ursprungligen latin och betyder pekare medan impact används som ett begrepp för den påverkan en 
organisation har på samhället och dess medborgare. Impactindex visar måluppfyllelse i procent i förhållande 
till förbundets mål, och indikatorer i den sociala budgeten. Indexet ger en samlad bedömning av måluppfyllel-
sen och kan jämföras med årets resultat, ”den sista raden” i ett ekonomiskt bokslut.

40%                38%          Samhälls- och medlemsnytta 3 12 68      38             56% 56

Viktning +/- 5% 
av maximala 

impactvärdet

Viktning 
utfall

25%                25%          Jämlik samverkan  5 20 44      35             80% 80

15%                15%          Deltagarnöjdhet   5 13 26      22             85% 85

10%                10%          Samordning   5 15 18      13             72% 72

10%                12%          Medarbetarnöjdhet  3   9 21      16             76% 76

Antal
indikatorer

Målområdets
maximala

IMPACTvärde

Målområdets
uppnådda

IMPACTvärde
Mål-

uppfyllelse
Årets

IMPACTindex
Antal

mål

SAMORDNINGSFÖRBUNDET UMEÅREGIONEN  21   69 177     124              64% 70

Umeåregionens
IMPACTindex

Umeåregionens
måluppfyllelse

Samordningsförbundet
UMEÅREGIONEN

2021 IMPACTindex
70

MÅL 70 %

Impactindex 70

UMEÅREGIONEN
2021
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Målområde 1 • SAMHÄLLS- OCH MEDLEMSNYTTA

SOCIALT MÅL                    INDIKATOR                          RESULTAT

32 av 247 saknar 
arbetsförmåga

77 av dem har gått till arbete 

57 personer har gått till studier 

22 av 247 har gått till 
extratjänst

59 av 247 har gått till fortsatt 
rehab och/eller till att vara 
öppet arbetssökande

41% (319 av 787) har avslutat 
verksamheten under året.

Verksamheterna ska uppnå 
40% genomströmning.

Antalet årliga avslut i förhål-
lande till det totala antalet 
deltagare under hela året ska 
vara 40%.

Verksamheterna ska  
undvika inlåsning och 
främja funktionell  
genomströmning. 

77% (247 av 319) har avslutat 
insatsen till en för individen 
positiv lösning.

80% av de som avslutat in-
satsen  ska avslutas till en för 
individen positiv lösning.

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

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

31% (77 av 247) som avslutat 
insatsen med en positiv lösning 
har gått vidare till arbete.

Av de som avslutat insatsen 
med en positiv lösning ska 
25% gå vidare till studier.

23% (57 av 247) som avslutat 
insatsen med en positiv lösning 
har gått vidare till studier.

319 personer
har avslutat

247 personer
har gått till en
positiv lösning
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23% 
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9% 

13% 

24% 
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Målområde 1 • Samhälls- och medlemsnytta, fortsättning

SOCIALT MÅL                INDIKATOR                           RESULTAT

Andelen människor som 
är beroende av ersättning 
från det offentliga trygg-
hetssystemet ska minska.

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

Andelen som är beroende av det offentliga trygg-
hetssystemet har minskat - första halvåret 2020. 

I en sammanfattande redovis-
ning beskrivs de för individen 
positiva lösningar, utöver 
arbete eller studier, som ge-
nererats under verksamhets-
året: Erhållit extratjänster, Ut-
redd arbetsförmåga, fortsatt 
insatser i annan regi, Öppet 
arbetssökande. Fördelningen 
mellan kategorierna visas i 
procent.

Beskrivning positiva lösningar utanför  
arbete eller studier

Samordningsförbundet övergripande individmål är att 
80 % av de deltagare som avslutas ska gå till en för dom 
positiv lösning. I första hand är målet att de deltagare 
som avslutat insatsen ska gå till avlönat arbete eller till 
studier men andra kan hitta en annan anpassad lösning. 
Under 2021 var det 113 deltagarna som fann en sådan 
annan positiv lösning. Detta innebar att a) deltagaren har 
erhållit extratjänst, vilket är en tidsbegränsad, särskild 
finansierad anställning inom välfärdssektorn som ska 
skapa värde i samhället och öka individens chans till 
en permanent anställning, b) att deltagare har ökat sin 
anställbarhet och därmed kan matchas mot arbete på 
öppna arbetsmarknaden eller c) deltagaren har konstate-
rats sakna arbetsförmåga och kan därför vara berättigad 
till sjukersättning eller daglig verksamhet via LSS. 

Extratjänster: 9% (22 av 247). Fortsatt rehab och öppet 
arbetssökande: 24% (59 av 247). Saknar arbetsförmåga: 
13% (32 av 247)

•  Vännäs   - 0,9 %  

•  Robertsfors   - 0,9 %  

•  Vindeln   - 2,1 %    

•  Bjurholm   - 1,6 %  

•  Nordmaling    - 1,2 %  

•  Umeå  - 0,3 % 
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Målområde 1 • Samhälls- och medlemsnytta, fortsättning

Exempel 1 • Ålderspension

En person i 60-års åldern aktualiseras till Samordningsteamet av Arbetsförmedlingen. Indi-
viden har haft långvarig frånvaro från arbetsmarknaden utifrån ohälsa och har tidigare haft 
insatser via vården och Försäkringskassan. Dessa insatser har dock avslutats då alla vårdin-
satserna bedömts vara uttömda och Försäkringskassan ej längre beviljar sjukpenning.

Individen deltar i fördjupade kartläggande insatser med arbetskonsulent för att möjliggöra 
en väl anpassad arbetsträning. Vid dessa möten diskuteras även Arbetsförmedlingens/ar-
betsmarknadens krav, anpassade anställningar, ekonomiska förutsättningar med mera. 

Efter cirka 6 månaders kontakt med arbetskonsulent har individen erhållit tillräckliga under-
lag för att besluta sig för att ansöka om ålderspension då hen själv bedömer sig inte klara av 
att gå vidare till en arbetsträning.

Resultatet av detta är att individen nu kan sluta oro sig för alla krav som det innebär att vara 
arbetssökande när full arbetsförmåga inte finns. Pensionen möjliggör även att individen, när 
en eventuell arbetsförmåga finns, kan arbeta med sådant som hen kan och vill i den omfatt-
ning som är lämpligt.

Exempel 2 • Beviljad sjukersättning

Ung person som uppburit försörjningsstöd under längre tid, deltagit i åtskilliga insatser hos 
Arbetsförmedlingen, drar sig undan i isolering, aktualiseras till Samordningsteamet. Perso-
nen känner sig pressad av alla krav som ställs på hen och som hen aldrig klarar av att leva 
upp till. Personen köas till NEP-utredning och därefter utredning av Arbetsterapienheten. 

Tidigare försök att komma in på arbetsmarknaden följs upp med nya försök att komma i 
gång med en arbetsträning. Extra stöd som noggrann planering om vad varje arbetspass 
ska innehålla i minsta detalj, handledare bredvid sig under arbetspasset, arbetskonsulent 
eller boendestödet följer personen till platsen. Trots all anpassning för att hjälpa personen 
igång fungerar det ändå inte för personen. 

Under hela perioden deltar personen i allt vi sätter i gång utifrån sin bästa förmåga. I perio-
der försvinner hen åter in i sin isolering och vi får börja om igen. Vi prövar allt; samtalsstöd 
i flera varianter, sociala aktiviteter i liten grupp, studiebesök på företag. Personen får också 
hjälp att ansöka om kontaktperson och boendestöd. 

När allt känns prövat kallas alla parter samman och mötet avslutas i konsensus med att per-
sonen söker sjukersättning, vilket också beviljas. Personen avslutas i Samordningsteamet när 
ansökan är skickad, men följs vidare av vuxenrehabiliteringen och kommunen.

SOCIALT MÅL               INDIKATOR                                RESULTAT

Två (2) framgångsbeskriv-
ningar ska presenteras. Var 
och en belyser konkreta 
exempel på positiva individu-
ella lösningar som enskilda 
deltagare har funnit under 
verksamhetsåret.

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

Två (2) goda exempel har redovisats

1. Ålderspension

2. Beviljad sjukersättning

Framgångsbeskrivningar
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IMPACTindex för målområdet: Samhälls- och medlemsnytta

IMPACTindex
Förbundet har i den sociala budgeten för 
2021 identifierat 3 mål, och till dem 12 indi-
katorer, som man bedömer att på ett relevant 
sätt beskriver den påverkan, måluppfyllelse 
man vill uppnå i målområdet ”samhälls- och 
medlemsnytta.

Målet är att uppnå  IMPACTindex 70. 

Utfallet för året blev IMPACTindex 38 av det 
maximalt möjliga värdet 68. Det visar på 
56% i måluppfyllelse, -14 indexpunkter från 
budget.

MÅL 70 %

MINUS 14

Impactindex 56

Samhälls- och 
medemsnyttan
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Jämställd representation

Målområde 2 • JÄMLIK SAMVERKAN

Hur jämlik är vår samverkan? Mångfald är blandningen av alla de sätt vi skiljer oss från 
varandra. Det kan vara ålder,  kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, trosuppfattning, 
nationalitet osv. Samordnigsförbundets verksamhet ska främja lika rättigheter och möj-
ligheter.

Jämställdhet och mångfald berör oss. Detta handlar om rättvisa, alla människors rätt till 
samma chans att delta och utvecklas. Därför är det viktigt att våra samordnade insatser 
präglas av jämlikhet och frånvaro av diskriminering. Vi vill  förhindra för stora skillnader i 
representation, avvikelser i nytta av verksamheten, och andra villkor mellan deltagarrna, 
Därför redovisas jämlikhet och frånvaro av diskriminering.

SOCIALT MÅL     INDIKATOR                        RESULTAT

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

Representationen i 
Samordningsförbun-
dets verksamhet är 
jämställd.

Män               54 %

Det ska vara jämställd köns-
fördelning, 40–60% bland 
personalen.

Kvinnor                           81%

Män               45 %                

40%

Målzon*

Kvinnor                       55 %

* Representationen av en  
könsgrupp skall inte vara  
mindre än 40 %

60%

Kvinnor              46 %

Deltagarna upplever 
att de har blivit bemöt-
ta med värdighet

Skillnaden mellan gruppen 
män och gruppen kvinnor 
får inte överstiga 20 % 
bland de deltagare som 
svarat mycket bra eller bra 
på frågan: ”Hur har du blivit 
bemött?”

96 % (52/54) av de kvinnor och 95 % (36/38) 
av männen som svarat på frågan ”Hur har 
du blivit bemött?” har svarat mycket bra 
eller bra. 

Skillnaden mellan hur kvinnor och män sva-
rat på hur de blivit bemötta är 1 procent.

   Män             60 %

Kvinnor            40 %    

Det ska vara jämställd 
könsfördelning, 40–60%  
styrgrupperna.

Det ska vara jämställd 
könsfördelning, 40–60%  i 
Samordningsförbundets 
styrelse.
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Andelen deltagare som avslutat insatsen och 
gått vidare till arbete är jämnt fördelat (40% - 
60%) bland gruppen kvinnor och gruppen män.

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

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

Målområde 2 • Jämlik samverkan – fortsättning

Skillnaden mellan gruppen män och gruppen 
kvinnor får inte överstiga 20% bland de deltagare 
som svarat till stor del eller till mycket stor del på 
frågan: ”Har du fått det stöd du behöver för att 
få ett arbete, påbörja studier eller hitta en annan 
positiv lösning?”

INDIKATOR                                RESULTAT

Kvinnor                  41 %

Män                          59 %

Jämställd verksamhet

Kvinnor               67 %

Män        74 %

Kvinnor                                 85 %

Män     87 %

Kvinnor          92 %

Män               81 %

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

Skillnaden mellan gruppen män och gruppen kvin-
nor får inte överstiga 20% bland de deltagare som 
svarat mycket viktig eller viktig på frågan: ”Hur 
tycker du tiden i verksamheten har varit för dig?”

Kvinnor                        55 %

Män                 45 %

Skillnad  
7%

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

Kvinnor                47 %

Män                        53 %

Verksamheterna ska uppnå 40 % genomström-
ning. Antalet årliga avslut i förhållande till det 
totala antalet deltagare under hela året ska vara 
40 %. Genomströmningen ska vara jämnt förde-
lad, 40 – 60 %, mellan kvinnor och män.

Kvinnor                  49 %

Män                       51 %
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40%

* Representationen av en  
könsgrupp skall inte vara  
mindre än 40 %

60%

Målzon*

Har svarat till mycket stor del 
eller till stor del.

Skillnad  
2%

Skillnad  
11%

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

IM

PACT INDEX

P
o s it i v t u tf all

3

Kvinnor                  49 %

Män                          51 %

Har svarat till mycket stor del 
eller till stor del.

Har svarat mycket viktig eller 
viktig.
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100 % av de deltagare som 
svarat på frågan, ska ha 
svarat nej på ”Har du blivit 
diskriminerad på grund av 
kön, ålder, etnicitet, religion, 
funktionsnedsättning, sex-
uell läggning, könsidentitet 
eller bristande tillgänglig-
het?” 

Målområde 2 • Jämlik samverkan – fortsättning

Deltagarna anger att 
de har blivit bemötta 
med respekt, under 
deltagandet i insatsen, 
sett utifrån diskrimine-
ringsgrunderna.

MÅL    INDIKATOR                       RESULTAT

Diskriminering, noll-tolerans

94% (87 av 93) av de som svarat 
på ”Har du blivit diskriminerad på 
grund av kön?” har svarat NEJ.

Ålder

87% (81 av 93) av de som svarat 
på ”Har du blivit diskriminerad på 
grund av ålder?” har svarat NEJ.

Religion

94% (87 av 93) av de som svarat 
på ”Har du blivit diskriminerad på 
grund av religion” har svarat NEJ.

Funktionsnedsättning

88% (82 av 93) av de som svarat 
på ”Har du blivit diskriminerad på 
grund av funktionsnedsättning?” 
har svarat NEJ.

Sexuell läggning

92% (86 av 93) av de som svarat 
på ”Har du blivit diskriminerad på 
grund av sexuell läggning?” har 
svarat NEJ.

Könsidentitet

92% (86 av 93) av de som svarat 
på ”Har du blivit diskriminerad 
på grund av könsidentitet?” har 
svarat NEJ.

Etnicitet

94% (87 av 93) av de som svarat 
på ”Har du blivit diskriminerad 
på grund av etnicitet?” har svarat 
NEJ.

Kön

13 % har
svarat JA

6 % har
svarat JA

6 % har
svarat JA

12 % har
svarat JA

8 % har
svarat JA

8 % har
svarat JA
8 % har

svarat JA

6 % har
svarat JA



19

IMPACTindex för målområdet: Jämlik samverkan

BR
A JOBBAT

IMPACTindex
Förbundet har i den sociala budgeten 
för 2021 identifierat 4 mål och till dem 
20 indikatorer, som man bedömer att på 
ett relevant sätt beskriver den påverkan, 
måluppfyllelse man vill uppnå i målområ-
det ”Jämlik samverkan”. Målet är att uppnå  
IMPACTindex 70. 

Uppnådda indexvärdet för året blev 35 av 
det maximalt möjliga 44. Det visar på 80% i 
måluppfyllelse - IMPACTindex 80.

Man talar allmänt om att ”slå sitt index”. I 
detta sammanhang innebär det att förbun-
det verksamhetsåret 2021 lyckades slå sitt 
index med +10 punkter i förhållande till 
budget i detta målområde. 

MÅL 70 %

PLUS 10

Impactindex 80
Jämlik samverkan
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Målområde 3 • DELTAGARNÖJDHET

Erfarenheter, kunska-
per och synpunkter tas 
tillvara från enskilda 
deltagare

70% av de deltagare som 
svarat på frågan: ”Har perso-
nalen på ”aktuell plattform” 
lyssnat på dig och tagit 
tillvara dina synpunkter?” 
ska svara: till mycket stor del 
eller till stor del.

Deltagarna känner att 
de verksamheter som 
erbjuds är organisera-
de runt deras behov.

Deltagarna upplever 
inflytande över rehabi-
literingsprocessen

Deltagarna har blivit  
väl bemötta.

2% (2 av 93) har svarat inte alls.

87% (81 av 93) av deltagarna som svarat på 
frågan har svarat: till mycket stor del eller 

till stor del.

SOCIALT MÅL             INDIKATOR                          RESULTAT

Deltagarna tycker att 
insatsen som deltagit  
i är viktig.

Högst 10% får svara: inte alls.

80% av personalen som 
svarat på frågan: ”Har ni som 
personal lyssnat på delta-
garna och tagit tillvara deras 
synpunkter?” ska svara: till 
mycket stor del eller till stor 
del.

Högst 10% får svara: inte alls.

70 % av de deltagare som 
svarat på frågan, ”Har du fått 
det stöd du behöver för att 
öka din chans att få ett arbe-
te, påbörja studier eller hitta 
en annan positiv lösning?” 
ska svara:till mycket stor del 
eller till stor del.

Högst 10% får svara: inte alls.

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.

Högst 10% får svara: inte alls.

70 % av de deltagare som 
svarat på frågan, ”Har du fått 
vara med och bestämma 
vilket stöd som du har fått?” 
ska svara: till stor del eller till 
mycket stor del.

70% av de deltagare som 
svarat på frågan: ”Hur tycker 
du tiden i verksamheten 
har varit för dig?” ska svara: 
mycket viktig eller viktig.

Högst 10% får svara: Mycket 
dåligt.

70% av de deltagare som 
svarat på frågan: ”Hur har 
du blivit bemött?” ska svara: 
mycket bra eller bra.

Högst 10% får svara: inte alls 
viktigt

0 % (0 av 89) har svarat inte alls.

97 % (86 av 89) av personalen som svarat  
på frågan har svarat: till mycket stor del 

eller till stor del.

4% (4 av 93) har svarat inte alls.

69% (64 av 93) av deltagarna som 
svarat på frågan har svarat: till 

mycket stor del eller till stor del.

2% (2 av 93) har svarat inte alls.

85 % (79 av 93) av deltagarna som svarat 
på frågan har svarat: till stor del eller till 

mycket stor del.

91% (85 av 93) av deltagarna som svarat 

på frågan har svarat: JA

2% (2 av 93) har svarat mycket dåligt.

95% (88 av 93) av deltagarna som svarat 

på frågan har svarat: bra eller mycket bra.

10% (4 av 42) har svarat inte alls viktigt.

88% (37 av 42) av de deltagare som svarat 
på frågan: har svara: mycket viktig eller 
viktig.
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IMPACTindex för målområdet: Deltagarnöjdhet

BR
A JOBBAT

IMPACTindex
Förbundet har i den sociala budgeten för 
2021 identifierat 5 mål, och till dem 22 indi-
katorer, som man bedömer att på ett relevant 
sätt beskriver den påverkan, måluppfyllelse 
man vill uppnå i målområdet ”Deltagarnöjd-
het”. Målet är att uppnå  IMPACTindex 70. 

Uppnådda indexvärdet för året blev 22 av 
det maximalt möjliga 26. Det visar på 85% i 
måluppfyllelse - IMPACTindex 85.

Man talar allmänt om att ”slå sitt index”. I detta 
sammanhang innebär det att förbundet verk-
samhetsåret 2021 lyckades slå sitt index med 
+15 punkter i förhållande till budget i detta 
målområde. 

MÅL 70 %

PLUS 15

Impactindex 85
Deltagarnöjdhet
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Målområde 4 • Samordning

SOCIALT MÅL                INDIKATOR                          RESULTAT

80% av styrelsen/förbunds-
cheferna/styrgrupperna som 
svarat på frågan: ”Har ni en 
strategi för hur ni arbetar 
med uppföljning och utvär-
dering av de samordnade 
rehabiliteringsverksamheter-
na?” ska svara: JA.

Samordningsförbundet 
tar ansvar för den lag-
stadgade uppgiften att 
svara för uppföljningen 
och utvärderingen av 
den finansiella samord-
ningen.

100 % (12 av 12) av styrelsen/förbunds-
cheferna som svarat på frågan har svarat 

JA.

85 % (17 av 20)  av dem i styrgrupperna 

som svarat på frågan har svarat JA.

100% (12 av 12) av styrelsen/förbundsche-

ferna som svarat på frågan har svarat: JA

70% (14 av 20)  av dem i styrgrupperna 
som svarat på frågan har svarat: JA

Ledningen för Samordnings-
förbundet redogör i en fall-
studie för strategin hur man 
arbetar med uppföljning och 
utvärdering av de samordna-
de rehabiliteringsverksamhe-
terna.

80% av styrelsen/förbunds-
cheferna/styrgrupperna/
personalen  som svarat på 
frågan: ”Använder ni upp-
följning och utvärdering som 
underlag för att utveckla de 
samordnade rehabiliterings-
verksamheterna?” ska svara: 
JA.

82% (73 av 89)  av dem i personalen som 

svarat på frågan har svarat: JA

Beskrivning

Samordningsförbundet Umeåregionen har 
utvecklat social redovisning som metod för 
uppföljning och utvärdering av den finansiella samord-
ningen. IMPACTindex är ett centralt inslag i metoden. 
Revisionsseminarierna är forumet för återkoppling och 
dialog med intressenterna runt resultat, analys och 
förslag på åtgärder. Vid seminariet presenteras årligen 
förbundets samhällspåverkan och måluppfyllelse. Vid 
revisionsseminarium för 2020 års verksamhet värdera-
des för första gången samverkansplattformarnas resul-
tat baserat på helheten i det sociala bokslutet.

Den samlade bedömningen sattes då samman med 
utgångspunkt i ett antal indikatorer. Det här sättet att 
bedöma utfallet per plattform synliggjorde tydligare än 
tidigare vad som gått bra och vad som gått mindre bra. 
Bland annat blev det tydligt att den låga genomström-
ningen som förelåg på Vuxentorget var ett hinder för 
goda resultat. Med det som bakgrund har styrgruppen 
tillsammans med medarbetarna under 2021 arbetat 
hårt för att öka genomströmningen och därmed också 
förbättrat resultaten.

Under detta arbete har det också tydligt framkommit 
stora brister i styrgruppens kontroll av verksamheten 
vilket också åtgärdats under året.
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4 goda exempel har redovisats:

1. Samarbete med svenska kyrkan
2. Västerbottens museum
3. Ökat samspel med nydanande projekt
4. Företagsmässa

Exempel 1 • Samarbetet med Svenska kyrkan

I en gruppverksamhet inom Ungplattformen pågår ett samarbete med Svenska kyrkan 
som pågått under flera år där en pedagog träffar gruppen ca 1 gång per månad och 
håller i samarbetsövningar, lekar och aktiviteter riktade specifikt mot denna målgrupp. 
Personalen har en pågående dialog med pedagogen, planerar tillsammans samt belyser 
målgruppens utmaningar, i syfte att hitta aktiviteter som är motiverande och lämpliga, 
för att deltagare härifrån ska få chansen att träna på sociala färdigheter i grupp. Varje 
termin planeras en heldag med aktiviteter i Tavelsjö lägergård, tack vare pedagogen och 
svenska kyrkan. Pedagogens erfarenhet från skola, samt arbete med ungdomar gör detta 
samarbete betydelsefullt. Att andra personer utifrån håller i aktiviteter tillsammans med 
gruppen gör att det händer något med gruppen. Det finns ett värde i att hen inte känner 
till deltagarnas historier och problematik/utmaningar fullt ut, och kan därmed utmana 
gruppen socialt på ett sätt som personalen inte alltid kan göra. 

Exempel 2 • Västerbottens museum
Västerbottens museum är en aktör att lyfta fram. Konstpedagogen, har med engage-
mang för denna målgrupp fått deltagare aktiva ur ett demokratiskt perspektiv. Bland 
annat har deltagare från verksamheten varit med och valt ut vilken konst som ska visas 
upp på museet. Detta resulterade i en utställning där deltagare var med under hela 
processen i form av att välja konst i arkivet, bestämma namnet på utställningen samt hur 
och var dessa verk skulle hängas upp. Ett fint initiativ från museet i syfte att få fler grupper 
delaktiga i bestämmandet av vilken konst som visas upp. Samarbetet med Västerbottens 
museum är fortsatt pågående. Denna termin ska gruppen få ta fram frågor till en tipsrun-
da som kommer att hängas upp i deras utemiljö/gamla husbyggnaderna under våren 
2022. Verksamheten ser detta som en chans att lyfta fram deltagare och förmedla vikten 
av deras åsikter och tankar. 

Exempel 3 • Reboot
Reboot – football for jobs är en utbildningssatsning från SvFF i samarbete med Göte-
borgs Fotbollförbund, Östergötlands Fotbollförbund och Västerbottens Fotbollförbund. 
Aktören Reeboot kan vara ett nästa steg för deltagare som varit i verksamheten. I nuläget 
har två personer kontakt med Reboot. Deras bemötande och tankesätt är fantastiskt och 
flexibiliteten i deras sätt att möta människor är något som kan vara avgörande för denna 
målgrupp. Reboots verksamhet är även personaltät, vilket möjliggör ett väldigt nära stöd 
från ledare, vilket kan vara den absolut viktigaste faktorn för att ett stöd ska fungera för 
verksamhetens deltagare.

Två (2) framgångsbeskriv-
ningar som belyser hur verk-
samheter inkluderar även 
andra aktörer i samhället, 
som företag, sociala företag, 
ideella krafter och förenings-
liv i verksamheten.
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Målområde 4 • Samordning – fortsättning

SOCIALT MÅL        INDIKATOR                           RESULTAT

Framgångsbeskrivningar

Samordnade verksam-
heter inkluderar även 
andra aktörer i samhäl-
let som företag, ideella 
krafter och föreningsliv 
i verksamheten för 
deltagarna.

70% av styrelsen/förbunds-
cheferna/styrgrupperna/
personalen som svarat på frå-
gan: ”Samarbetar ni med an-
dra aktörer som företag, soci-
ala företag och föreningsliv 
när det gäller verksamheter 
för deltagarna?” ska svara: i 
mycket stor utsträckning eller 
i stor utsträckning.

42% (5 av 12) av styrelsen/förbundscheferna 

som svarat på frågan har svarat: i mycket stor 

utsträckning eller i stor utsträckning.

55% (11 av 20)  av dem i styrgrupper-

na som svarat på frågan har svarat: i 
mycket stor utsträckning eller i stor 

utsträckning.

63 % (56 av 89)  av dem i personalen som 

svarat på frågan har svarat:  i mycket stor 

utsträckning eller i stor utsträckning.
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SOCIALT MÅL               INDIKATOR                           RESULTAT

Det finns en fungerande 
lokal samverkan utifrån 
samverkansuppdraget.

Det finns en fungeran-
de regional samverkan 
mellan plattformarna i 
Umeåregionen.

80% av ledamöterna i styr-
grupperna och personalen 
har svarat på: ”Den lokala 
samverkan utifrån samver-
kansuppdraget har funge-
rat” ska svara: till mycket stor 
del eller till stor del.

80% av styrelsen/förbunds-
cheferna och personalen har 
svarat på: ”Den regionala 
samverkan mellan plattfor-
marna har fungerat” ska 
svara: till mycket stor del 
eller till stor del.

90% (18 av 20) av  styrgrupperna som svarat 
på frågan har svarat till mycket  
stor del eller till stor del.

82% (73 av 89) av dem av personalen som 
svarat på frågan har svarat till mycket stor 
del eller till stor del.

92% (11 av 12) av styrelsen/förbundschefer-
na som svarat på frågan har svarat till mycket  
stor del eller till stor del.

67% (60 av 89) av dem i personalen som 
svarat på frågan har svarat till mycket stor del 
eller till stor del.
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Målområde 4 • Samordning – fortsättning

Verksamheter har 
identifierat och åter-
kopplat utvecklings-
områden hos samver-
kansparterna.

Två (2) framgångsbeskriv-
ningar som belyser hur 
verksamheterna har iden-
tifierat och återkopplat 
utvecklingsområden hos 
samverkansparterna.

Inga framgångsbeskrivningar är i detta bokslut 

redovisade.

Exempel 4 • Företagsmässa
Jobbsteget och arbetsmarknadsenheten påbörjade under 2020 att bygga upp en struktur för 
samverkan kring företagskontakter och har fortsatt att träffa företag under 2021. Vi hade en 
digital företagsmässa under året tillsammans med arbetsförmedlingen. Vi har kontinuerligt 
försökt träffa företag när inte pandemin satt stopp. Ett flertal företag kontaktades hösten 2021 
inför en fysisk företagsmässa i början av 2022 och många ville delta. Här hade vi också en 
samverkan med arbetsförmedlingen. På grund av restriktionerna har vi fått ställa in företags-
mässan och vi fortsätter i stället att hjälpa företagen på andra sätt för att hitta personal. Där tar 
vi hjälp av varandra och använder oss av det kontaktnät som vi har för att matcha rätt. Vissa 
av arbetsförmedlingens handläggare som jobbar nära arbetsgivarna har blivit kontaktade. 
Arbetsgivarna är viktiga för oss för att dels hitta passande arbetsträningsplatser, dels att hitta 
arbetstillfällen och därför kommer detta arbete alltid att prioriteras.
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IMPACTindex för målområdet: Samordning

BR
A JOBBAT

IMPACTindex
Förbundet har i den sociala budgeten 
för 2021 identifierat 5 mål, och till dem 
15 indikatorer, som man bedömer att på 
ett relevant sätt beskriver den påverkan, 
måluppfyllelse man vill uppnå i målområdet 
”Samordning”. Målet är att uppnå
IMPACTindex 70.

Uppnådda indexvärdet för året blev 13 av 
det maximalt möjliga 18. Det visar på 72% i 
måluppfyllelse - IMPACTindex 72.

Man talar allmänt om att ”slå sitt index”. 
I detta sammanhang innebär det att för-
bundet verksamhetsåret 2021 lyckades slå 
sitt index med +2 punkter i förhållande till 
budget i detta målområde. 

MÅL 70 %

PLUS 2

Impactindex 72
Samordning
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80% av personalen som 
svarat på: ”Jag trivs med att 
samarbeta utifrån ett gemen-
samt uppdrag med gemen-
sam målgrupp” ska svara: till 
mycket stor del eller till stor 
del. 

80% av personalen som sva-
rat 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.

Målområde 5 • MEDARBETARNÖJDHET
MÅL     INDIKATOR                          RESULTAT

80% av personalen som sva-
rat på frågan: ”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.

80% av personalen som sva-
rat på frågan: ”Finns det en 
tillräcklig planering för vad 
som ska hända efter att detta 
stöd upphör?” ska svara: JA.

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

Medarbetarna trivs med 
att samarbeta utifrån 
ett gemensamt upp-
drag med gemensam 
målgrupp.

Medarbetarna upplever 
att andra medarbetare, 
professionella i andra 
myndigheter respekte-
rar deras kunskap, roller 
och arbetssätt.

Personalen känner 
meningsfullhet och 
resultatglädje i arbetet. 
Man har hög måluppfyl-
lelse och god kvalitet i 
arbetet.

Mål 80% *

 96%  (85 av 89)                                                         

90%  (80 av 89)                                                     

89%  (79 av 89)                                                     

 56%   (50 av 89)                   

Har svarat JA 
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87%  (77 av 89)                                                    

Har svarat: 
till mycket stor del eller till stor del.

Har svarat: 
till mycket stor del eller till stor del.

Har svarat: 
till mycket stor del eller till stor del.

Har svarat: 
till mycket stor del eller till stor del.
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70% av personalen som sva-
rat på: ”Deltagarna har fått 
det stöd de behöver för att 
få ett arbete, påbörja studier 
eller hitta en annan positiv 
lösning” ska svara: till mycket 
stor del eller till stor del.

Målområde 5 • Medarbetarnöjdhet

MÅL     INDIKATOR                           RESULTAT

IMPACTindex för målområdet: MEDARBETARNÖJDHET

70% av styrelsen/förbunds-
cheferna/styrgrupperna som 
svarat på: ”Jag anser att vi 
i samverkansplattformen 
bidrar till en god och säker 
dokumentation” ska svara: 
JA.

Av styrelsen/förbundschefer-
na som svarat på frågan har 
svarat JA
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70% av personalen som 
svarat på: ”Jag anser att vi 
i samverkansplattformen 
är medskapare och bidrar 
till verksamhetens upp-
nåendemål genom att vi 
konsekvent hållit oss till vårt 
beslutade arbetssätt” ska 
svara: till mycket stor del eller 
till stor del.

84% (75/89)  
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78%  (69/89) 

95%  (19/20) 

100%   (12 av 12)                   

Av de i personalen som svarat på 
frågan har svarat:
till mycket stor del eller till stor del.

Av ledamöterna i styrgrupperna 
som svarat på frågan har svarat: 
JA

Personalen känner 
meningsfullhet och 
resultatglädje i arbetet. 
Man har hög måluppfyl-
lelse och god kvalitet i 
arbetet.

Mål 70% *

Av de i personalen som svarat på 
frågan har svarat:
till mycket stor del eller till stor del.

BR
A JOBBAT

IMPACTindex
Förbundet har i den sociala budgeten 
för 2021 identifierat 3 mål, och till dem 
9 indikatorer, som man bedömer att på 
ett relevant sätt beskriver den påverkan, 
måluppfyllelse man vill uppnå i målområdet 
”Medarbetarnöjdhet”. Målet är att uppnå  
IMPACTindex 70. 

Uppnådda indexvärdet för året blev 16 av 
det maximalt möjliga 21. Det visar på 76% i 
måluppfyllelse - IMPACTindex 76.

Man talar allmänt om att ”slå sitt index”. 
I detta sammanhang innebär det att för-
bundet verksamhetsåret 2021 lyckades slå 
sitt index med +6 punkter i förhållande till 
budget för detta målområde. 

MÅL 70 %

PLUS 6

Impactindex 76
Medarbetarnöjdhet
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Kontakt

Mikael Holmlund, Samordningsförbundet, Umeåregionen • 070-692 83 77, e-post milkael.holmlund@umea.se

Håkan Björk, sakkunnig social redovisning • 070-606 00 73, hb@notforprofit.se


