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1.  Inledning 

Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö vill med detta dokument lyfta fram grunder 

för Samordningsförbundets arbete samt syfte, mål och inriktning för verksamheten 2017 samt 

övergripande inriktning för 2018–2019. Innehållet i dokumentet ligger även till grund för årsbudget 

2017 och plan 2018–2019. 

Statens totala satsning på finansiell samordning för hela landet 2017 ligger kvar på samma nivå som 

2016, 339 miljoner kronor. Enligt gällande fördelningsprincip i Finsam-lagen kan därmed samtliga 

samordningsförbunds totala budget uppgå till 678 miljoner kronor sedan kommuner och 

landsting/regioner tillskjutit motsvarande belopp som staten. 

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö har ansvaret för den finansiella samordningen inom 

Skellefteå och Norsjö kommuns geografiska områden. Förbundets nuvarande medlemmar är 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Västerbottens 

läns landsting. 

 

Förbundet finansieras med medel från ägarorganisationerna. Den totala medelstilldelningen för 

2017 uppgår till 6 132 miljoner kronor varav Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med 

50 %, Skellefteå och Norsjö kommun 25 % tillsammans och landstinget 25 %. 

Samordningsförbundets uppdrag bestäms av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser. Av lagens 7§ framgår att förbundet har till uppgift att: 

- Finansiera insatser för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att 

dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Insatserna ska ligga inom de 

samverkande parternas samlade ansvarsområde. 

- Stödja samverkan mellan samverkansparterna. 

Utöver detta har lagstiftaren inte angett hur det ska ske utan endast visat på exempel. 
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Individers behov ska vara utgångspunkten för alla samverkansinsatser. Lokala behovsinventeringar 

är grunden för att identifiera nödvändiga insatser och undanröja strukturella hinder. 

Samverkansinsatser kan finansieras som tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga verksamheter. 

Således ingår både individinriktade och strukturinriktade insatser i samordningsförbundens 

uppdrag. Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla 

välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande 

myndigheter kan verka tillsammans och utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid 

med individens behov i centrum. 

I förbundsordningen från 2014-02-18 preciseras förbundets ändamål och uppgifter samt 

organisation. 

Enligt förbundsordningen har förbundet till uppgift att: 

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

- stödja samverkan mellan samverkansparterna 

- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 

- besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 

- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 

- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

 

I lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundens arbete som ett fristående organ 

för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt. Det 

innebär att samordningsförbundet, utöver finansiering av verksamheter/projekt, även har ett 

uppdrag att utveckla samverkanskulturen, strukturen och incitamenten för samverkan mellan 

myndigheterna. 

Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och 

beslutanderätt över resursanvändningen. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt 

myndighetsutövning gentemot enskilda personer. 

Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att utveckla och samordna gemensamma 

insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning, för att därigenom öka den enskildes 

funktions- och arbetsförmåga. 

Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet syftar till att ge samordningen 

legitimitet genom att det finns en styrelse som leder arbetet. Med gemensamma resurser kan 

verksamheten organiseras mer effektivt och bidra till att myndigheternas gemensamma kompetens 

utnyttjas effektivt. 

Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 

från flera av de samverkande parterna. Även insatser som är av förebyggande karaktär kan 

finansieras av förbundet. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av samordningsförbundet. 

Arbetslinjen är mycket tydlig. 
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2. Organisation 

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö har en styrelse, lokal samverkansgrupp, som även är 

beredningsgrupp för styrelsen och ett kansli. 

Styrelsen beslutar om vision, strategi, mål och riktlinjer samt hur de medel som står till förfogande 

ska användas. Styrelsen består fr.o.m. 2014 av fem ledamöter och fem ersättare. 

 

Lokala samverkansgruppen i Skellefteå (LSG) är ett strategiskt samverkansorgan för lokal 

samverkan inom Skellefteå kommuns geografiska område mellan Försäkringskassan, 

Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting när det 

gäller förebyggande och rehabiliterande insatser inom områdena hälsa, arbete och försörjning. 

Gruppen, som består av elva personer med chefsroller i respektive organisation, ska bland annat 

löpande följa statistik och ta del av uppföljningar och utvärderingar. Gruppen ska även identifiera 

behov av samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där 

samverkan behövs. 

 

Kansliet leder, administrerar och utvecklar samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer. 

Uppgifterna består av planering/beredning, verkställighet, utvärderings/uppföljningsinsatser och 

information. I uppdraget ingår även kontakter med och stöd till olika intressenter som ansöker om 

medel från samordningsförbundet, koordinering av olika aktiviteter som uppstår inom ramen för 

samordningsförbundets verksamhet samt kontakter med representanter för de fyra huvudmännen på 

lokal, regional och nationell nivå. 

Avtal finns även med Skellefteå kommun angående administrativ och ekonomisk service 

innefattande ekonomistöd/service samt personaladministrativ redovisning och handläggning. 

Genom samarbete med Skellefteå kommun och arbetsförmedlingen har samordningsförbundet även 

tillgång till en administrativ resurs med uppdrag att bland annat svara för förbundets hemsida samt 

utarbeta gemensam statistik.  Resursen disponeras även av Umeå–Vännäs och Lycksele–Malå 

samordningsförbund och finansieras gemensamt av de tre förbunden. 

I den lokala samverkansstrukturen ingår även projektledarträffar för samtliga ESF-, Finsam och 

övriga projekt. Samordnad ledningsgrupp för den ordinarie samverkansinsatsen 

Arbetsmarknadstorget tillsammans med Arbetsförmedlingens verksamhet Ung Komp, samt separata 

styrgrupper för nationella och regionala projekt. Lokala samverkansgruppen LSG är samordnad 

ledningsgrupp för ordinarie samverkansinsatsen MySam, Myndighetssamverkan för vuxna, ESF-

projektet Co-Active samt projektet Livet är ditt.  
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3. Målgrupp 

Övergripande målgrupp för förbundets insatser är individer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) 

med behov av samordnade insatser riktade mot arbete och egen försörjning. Ur den stora 

målgruppen kommer under 2017 och 2018 följande undergrupper ha främsta fokus och prioritet: 

1. Unga som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap  

2. Nyanlända  

3. Personer med fysisk och psykisk ohälsa  
Samordningsförbundet ska utifrån ovanstående målgrupper verka för att främja samverkan mellan 

myndigheternas ordinarie insatser och komplettera med insatser som saknas. Det kan också handla 

om stöd för att kunna ta myndigheternas insatser i anspråk på grund av till exempel ohälsa eller 

språksvårigheter. Tidiga samordnade insatser ska prioriteras. 

I åldersgruppen 16–30 år beräknas mellan 600–1 000 personer i Skellefteå och Norsjö vara i behov 

av samordnade insatser under 2017. 

 

Stöd till vuxna personer 

Genom prioriteringen av unga personer har ett brett utbud av såväl ordinarie samverkansformer som 

projekt skapats för unga 16–30 år. Samtidigt finns ett stort behov av utvecklade samverkansformer 

på vuxensidan där framförallt för individer som bedöms ha extra svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden: 

 

Under 2017 kommer samordningsförbundet tillsammans med medlemsorganisationerna fortsätta 

utveckla ordinarie samverkan för vuxna med behov av stöd från flera myndigheter. Arbetet har 

föregåtts av en förstudie där olika former för långsiktig samverkan mellan myndigheterna på 

handläggar- och individnivå analyseras. Nu går arbete vidare in i nästa fas där arbetsmetoder för 

myndighetsgemensam samverkan utprovas och utvärderas. 

 

Både för yngre och vuxna personer ska kända framgångsfaktorer som helhetssyn samt personal-, 

lokal- och verksamhetssamverkan utvecklas ytterligare under planeringsperioden. Jämställdhet, 

tillgänglighet, integration och mångfald i arbetslivet ska främjas och genomsyra 

samordningsförbundets verksamheter liksom kunskap och handlingsförmåga när det gäller att 

motverka diskriminering. 
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4. Verksamhetsplan 2017 

Under 2016 har den tidigare inledda utvecklingen mot att flytta tyngdpunkten från finansiering av 

projekt till att stödja och främja långsiktiga och ordinarie samverkansformer mellan myndigheterna 

förstärkts. Exempel på detta är bland annat etableringen av Arbetsmarknadstorget (för unga, vuxna 

16–29 år) och MySam (30+) som långsiktiga samverkansformer för samordnad rehabilitering.  

Vid styrelsens och lokala samverkansgruppens gemensamma planeringsdag 2016-11-03 och 

styrelsemötet 2016-11-18 fastställdes följande Vision, mål och strategier för 2017 och 

planeringsperioden 2018–2019. 

 

Vision 2017 

Människor i Skellefteå och Norsjö i behov av samordnade insatser ska få det stöd som behövs för 

att tiden i utanförskap ska minimeras. 

 

Övergripande målsättning för arbetet 2017 

          Mål 

1. Deltagarna i verksamheter och projekt skall förbättra sina förmågor och förutsättning att 

komma till egen försörjning. 

2. Deltagarna i verksamheter och projekt ska uppleva att deras livskvalitét förbättras. 

3. Vid utgången av 2017 ska minst två plattformar för samverkan vara etablerade, enligt 

den definition som tagits fram (se bilaga). Arbetsmarknadstorget för unga vuxna 16-29 

år och MySam för vuxna 30+. 

4. Förbundets skall bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. Vid årets slut ha 

ett eget kapital som inte överstiger nivån enligt nationella rekommendationer.  

5. Gemensam kompetensutveckling ska genomföras utifrån myndighetsgemensam 

behovsanalys. 

6. Utvecklat förbättrade former för uppföljning och utvärdering och analys av resultat.  

7. Effektiv samordning av parallella processer och insatser som berör målgrupperna för att 

undvika dubbelarbete. 
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Arbetsområden kopplade till målen (Övergripande målsättning för arbetet 2017) 

För att nå målen har strategi och aktiviteter samt förväntade effekter tagits fram för de 

arbetsområden som samordningsförbundet verkar inom. 

* Förväntade effekter anger vad vi förväntas uppnå med det arbete som genomförs inom respektive 

arbetsområde.  Förväntade effekter kommenteras i verksamhetsberättelsen för 2017. 

 

Utveckling av hållbara samverkansplattformar (mål 1,2 och 3) 

Strategi Aktivitet Förväntad effekt 

1. Flytta tyngdpunkten från 

finansiering av projekt till att 

stödja och främja långsiktiga 

och ordinarie 

samverkansformer mellan 

myndigheterna 

Fortsatt utveckling av 

Arbetsmarknadstorget 

Formalisering av MySam och 

tillskapande av en 

ledningsgrupp för 

vuxensamverkan 30+ 

Utveckling av organiserad 

samverkan motsvarande NAFS 

i Umeå 

Nå de syften och mål som finns 

för samverkansinsatser 

 

 

Kortare ledtider, förbättrad 

rehabilitering  

2. Stödja sammanhållande 

funktioner, t.ex. 

processledare/utvecklingsledare 

  

3. Säkerställa en gemensam 

ledning och styrning 

Jobba med kontinuerlig 

utveckling och förbättring av 

verksamheterna 

 

4. Ett budgetarbete som bygger 

på behovsanalys, utvärderingar 

och en kombination av 

myndigheternas egna bidrag 

och samordningsförbundets 

medel 
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Myndighetsamverkan kring utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden (mål 1, 2 och 3) 

Strategi Aktivitet Förväntad effekt 

1. Förkorta tiden och öka 

möjligheten för utrikes födda 

att komma ut i studier eller 

arbetsliv 

Målgruppen är prioriterad i 

ESF-projektet Co-Active, och 

utveckling av socialt 

företagande  

Fler utrikes födda i egen 

försörjning 

2. Ta tillvara goda exempel ute 

i landet och sprida/delge på 

hemmaplan 

Förbundschefen, styrelsen och 

Lokala samverkansgruppen, 

LSG, ansvarar för att ta hem 

och sprida goda exempel 

Förbundschefen deltar i 

Skellefteå kommuns 

Integrationsråd 

Spridning av erfarenheter sker 

genom medverkan i 

Norrbottens ESF-projekt 

KOFA (kompetens för alla) 

Underlätta arbetet och 

utveckling av samverkan i 

Skellefteå-Norsjö 
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ESF-projekt och andra utvecklingsprojekt (mål 1, 2 och 3) 

Strategi Aktivitet  Förväntad effekt 

1. Genom att medfinansiera 

ESF-projekt ger vi möjlighet 

till metodutveckling och  

myndighetsamverkan i nya och 

icke traditionella sammanhang 

Medfinansiering av projektet 

Co-Active, projektägare 

Urkraft, under åren 2016-2018 

Samordnade styrgruppen är 

ESF-projektets styrgrupp 

Samarbete med näringslivet ger 

arbetstillfällen av 

”lågtröskelkaraktär”  

Minst två sociala företag 

kommer att skapas 

Myndigheterna ges möjlighet 

att styra och påverka projektets 

resultat 

2. Förbättra analys och 

underlag inför beslut om nya 

insatser 

Målgrupps och behovsanalys 

Uppföljningar och 

utvärderingar delges LSG och 

styrelse kontinuerligt 

Rätt insatser som motsvarar 

efterfrågade behov 

Implementering av 

framgångsrika resultat 
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Ekonomi (mål 4) 

Strategi Aktivitet Förväntad effekt 

1. De insatser 

Samordningsförbundets 

finansierar ska, förutom 

sedvanlig redovisning av 

verksamhets- och ekonomiska 

utfall, där det är lämpligt och 

möjligt, även utvärderas när det 

gäller samhällsekonomiska 

effekter av genomförda 

aktiviteter 

Ta fram och redovisa kvartals 

och halvårsrapporter 

God ekonomisk hushållning. 

Optimera de samordnade 

resurserna 

2. Budgeten ska upprättas så att 

intäkterna inte överstiger 

kostnaderna, men undantag får 

göras om det finns synnerliga 

skäl (sådana skäl kan vara att 

förbundet har ett betydande 

eget kapital) 

Budget för 2017 är inte i balans 

på grund av att vi ska komma 

ner till nivå av eget kapital som 

motsvarar nationell riktlinje 

Nivån av eget kapital är 2018 i 

nivå med den nationellt 

fastställda riktlinjen 
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Gemensam kompetensutveckling (mål 5) 

Strategi Aktivitet Förväntad effekt 

1. Myndigheterna tillsammans 

i LSG kommer överens om 

vilken inriktning utbildnings-

insatser ska ha under 2017 

Ta fram en utbildningsplan för 

2017 

Genomföra kompetens-

utvecklingsinsatser efter 

behovsanalys  

Ökad kompetens hos 

myndigheternas personal 

 

 

 

 

Uppföljning och kvalitet (mål 6) 

Strategi Aktivitet Förväntad effekt 

1. Samordningsförbunden drivs 

professionellt samt att 

individinriktade och 

strukturövergripande insatser 

utvecklas och genomförs med 

god kvalitet   

Arbeta för att öka 

användningen och kvaliteten i 

arbetet med SUS   

Fortsätta arbetet med att 

utveckla och använda de 

Indikatorer som tagits fram 

genom NNS-

utvecklingsprojekt 

Tydliggöra resultat  

Ger underlag för analys och 

förbättring 

Möjlighet att jämföra insatser 

mellan varandra 

Framgångsrika arbetssätt 

implementeras  
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Samordningsförbundet i ett nationellt perspektiv (mål 6) 

Strategi Aktivitet Förväntad effekt 

1. Samordningsförbundets 

verksamhet och resultat ska 

spridas internt och externt   

Förbundschefen ingår i en 

nationell arbetsgrupp kopplat 

till nationella rådet för att 

planera och genomföra SF 

frukost och lunchseminarier i 

Almedalen 

Stimulera SF i Norrland att 

medverka under 

Almedalsveckan 

Spridning av framgångsrika 

insatser 

Alla samordningsförbund i 

Sverige synliggörs 

2. Samordningsförbundet 

Skellefteå-Norsjö fortsätter 

vara aktiv medlem i NNS 

(nationella nätverket för 

samordningsförbund) 

Vår ledamot Kenneth 

Andersson sitter i NNS 

styrelse, till arbetande 

arbetsgrupp kopplas 

förbundschef Maria Lindgren-

Tuoma 

Delta i och genomföra de 

aktiviteter som aktualiseras 

genom NNS 

Tillgång till nationellt 

framtaget material och 

stödfunktioner 

Möjlighet att påverka nationell 

utveckling och underlag för 

politiska beslut 
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Samordning och kommunikation (mål 7)  

Strategi Aktivitet Förväntad effekt 

1. Öka och effektivisera 

samverkan  

Delta i Norrlandsnätverkets 

årliga träff 

Kontinuerlig kontakt och 

samverkan med 

samordningsförbunden i länet 

Besöka andra 

samordningsförbund och ta 

emot besök av andra förbund 

Ökad kompetens och 

handlingskraft och därigenom 

göra nytta för de målgrupper vi 

ska prioritera 

 

Kunskap och idéer för 

utveckling och förbättring 

2. Kommunikation Utveckla hemsidan, sprida 

nyheter och information via 

hemsidan, Facebook samt 

broschyr om samordnade 

insatser 

Kännedomen om våra insatser 

ökar 

3. Bevaka liknande processer 

och ledningsgrupper 

(viktigt att inte bygga 

samverkan i parallella spår 

utan utveckla det som finns så 

att det underlättar arbetet och 

utvecklingen i 

samverkansorganisationerna) 
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5. Utvecklingsområde - främja ”socialt företagande” 

Samordningsförbundets styrelse beslutade i september 2015 att medfinansiera 50 procent av 

en tjänst som rådgivare inom den sociala ekonomin under åren 2016 och 2017 i samarbete 

med Coompanion Västerbotten som finansierar övriga 50 procent. 

Samordningsförbundets förhoppning är att genom en utvecklad informations-, rådgivnings- 

och stödverksamhet, inför och vid bildandet av företag inom den sociala ekonomin, bidra 

till att fler personer som idag står utanför arbetsmarknaden kan få tillgång till anställning, 

praktik eller arbetsträning för att komma till egen försörjning. Start av sociala företag kan 

vara en faktor som bidrar till den lokala och regionala utvecklingen. 

 
I arbetsuppgifterna som rådgivare ingår: 

- rådgivningsfunktion till enskilda individer, organisationer och föreningar inom 

civilsamhället, med flera, som vill starta företag inom den sociala ekonomin 

 

- strategiskt påverkansarbete gentemot myndigheter, beslutsfattare och näringsliv 

för att stimulera utveckling av affärsidéer inom den sociala ekonomin så att fler 

personer utanför reguljära arbetsmarknaden ska få en egen försörjning 

 

- stöd till befintliga företag inom den sociala ekonomin i sitt utvecklingsarbete samt 

kontaktmannaroll gentemot myndigheterna 

 

- information, utbildning och rådgivning till Samordningsförbundets styrelse, 

lokala samverkansgruppen, lokal processgrupp, myndigheter, 

föreningar/organisationer, med flera 

 

- omvärldsbevakning.  

Rådgivaren ingår i det projektledarnätverk som finns inom samordningsförbundet och kan 

därigenom informera och stödja projekt med intresse av socialt företagande. 

Samordningsförbundets stöd inom detta område utgår ifrån det policydokument som 

nationella rådet tagit fram. 

 

I Skellefteå kommun finns en processgrupp för socialt företagande där förbundschefen 

och rådgivaren ingår. I ett förarbete till den policy som beslutades av kommunfullmäktige 

2016-10-28 gjordes en gemensam bedömning att enbart arbete med arbetsintegrerande 

sociala företag var en allt för snäv inriktning. En kartläggning av Skellefteå kommuns 

förutsättningar för att kunna stödja företag inom den sociala ekonomin gjordes. 

Kartläggningen visade på sätt att bredda inriktningen och processgruppen väljer utifrån 

den att använda begreppet samhällsentreprenörskap för att kunna skapa åtgärder för fler 

och växande företag. 
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Samhällsentreprenörskap 

Samhällsentreprenörskap handlar om att ha viljan och målet att skapa samhällsnytta, att 

förbättra sådant som inte anses fungera, eller att bidra med det som fattas i samhället.  

Samhällsentreprenörskap används som ett paraplybegrepp inom vilket 

samhällsentreprenörer, sociala företag och arbetsintegrerande sociala företag ryms. 

Gemensamt för dem är att drivkraften är att åstadkomma förändring och möta 

samhällsutmaningar och skapa samhällsnytta.  

Ekonomiska vinster återinvesteras och verksamheten bygger ofta på demokratiska principer 

och delaktighet.  

Policy för samhällsentreprenörskap i Skellefteå 

Skellefteå kännetecknas av att vara en företagstät kommun med ambitionen att bli Sveriges 

bästa företagskommun. Skellefteå kommun arbetar aktivt med att främja och uppmuntra 

entreprenörskap och företagande som inkluderar alla invånare. Genom att redan i skolan 

lägga grunden för entreprenöriellt tänkande skapas framtidens entreprenörer och ledare. 

Samhällsentreprenörer har som bärande idé att skapa samhällsnytta och förbättra sådant i 

samhället som de inte anser fungerar eller bidrar med sådant som saknas i samhället.  

Begreppet samhällsentreprenörskap inrymmer samhällsentreprenörer, sociala företag och 

arbetsintegrerande sociala företag. Genom sina affärsidéer löser de angelägna sociala och 

samhälleliga problem och skapar delaktighet, meningsfull sysselsättning och inkluderande 

tillväxt i Skellefteå.  

 

Mål 

Skellefteå kommun ska uppmuntra och främja samhällsentreprenörskap och social 

innovation inom kommunens gränser. 

 

Skellefteå kommuns verksamheter ska samverka med en mångfald av aktörer för att 

utveckla samhällsentreprenörskap och bidra till att Skellefteå kommun är en framsynt och 

jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 

 

Skellefteå kommun ska, där det bedöms vara möjligt och lämpligt, ta social hänsyn i 

upphandlingar. 

 

Skellefteå kommun ska arbeta för att understödja arbetsintegrerande sociala företag som 

anställer medarbetare. 

 

Samhällsentreprenörskap ska vara ett känt och erkänt begrepp i Skellefteå.  
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6. Från kortsiktiga insatser - till långsiktiga hållbara lösningar 

En konsekvens av förbundets prioriterade inriktning mot ordinarie samverkan istället för projekt är 

bland annat en striktare hantering av framtida projektansökningar där Samordningsförbundet ska bli 

tydligare vad avser långsiktiga behov och förutsättningar för implementering av verksamheten, 

överensstämmelse med förbundets inriktning och målbilder, gemensam nytta hos myndigheterna till 

följd av insatsen, med mera. 

Samordningsförbundet vill främja samverkande insatser som skapar förutsättningar för ”tät 

integrering” som beskrivs i modell nedan. 

 

Samordningsförbundet ska medverka till att ta tillvara och sprida metoder, erfarenheter och 

kompetens som utvecklas inom ramen för ESF- och andra myndighetsprojekt genom gemensamt 

lärande i den samverkansstruktur som byggts upp i Skellefteå och Norsjö. 

Den implementeringsstrategi som fastställdes av samordningsförbundets styrelse 2012-06-21 ska 

tillämpas systematiskt och utvecklas under perioden. Generellt innebär en ökad grad av 

medfinansiering från berörda myndigheter samt möjligheter till långsiktig finansiering från 

samordningsförbundet att förutsättningarna ökar för att resultatmässigt framgångsrik samverkan kan 

fortsätta och bli en del av den ordinarie verksamheten. 

En av de viktigaste förutsättningarna för all effektiv samverkan och tvärsektoriellt arbete är en 

utvecklad samverkanskultur och helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar inslag av 

Integreringsgrad 
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partnerskap, nätverk, nära relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Den 

uppmuntrar vidare interaktion över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av synsätt och 

perspektiv. 

För att behålla och utveckla finansiell samordning krävs medverkan i regionala och nationella 

sammanhang. Samordningsförbundet vill därför även fortsättningsvis medverka aktivt i dessa 

sammanhang genom bland annat medlemskap i såväl regionala som nationella nätverk för 

samordningsförbund. Det finns också ett ansvar som offentlig verksamhet att dela med sig av de 

erfarenheter och kunskaper som utvecklas. 

Utifrån ovanstående resonemang blir det tydligt att SF och dess medlemmar behöver utveckla 

kommunikation och spridning av resultat, exempelvis sprida kännedom om samordningsförbundet 

inom varje myndighet. 

 

 

7. Övergripande planering 2018–2019 

Fortsatt prioritering av unga med behov av samordnade insatser. Ordinarie samverkan för unga och 

vuxna har byggts ut och ger tydliga effekter på arbetslösheten, framförallt långtidsarbetslösheten, 

för de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Behovs- och målgruppsanalyser förfinas i samverkan med bland annat Lokala samverkansgruppen. 

Effekter av förebyggande insatser utvärderas. 

Den etablerade samverkansplattformen Arbetsmarknadstorget för unga, vuxna 16–29 år utvecklas 

vidare inom bland annat områdena metoder, samverkan, uppföljning och utvärdering. Under 2017 

ska en överenskommelse tas fram som reglerar varje parts delaktighet i AMT. 

 

Samordningsförbundet deltar i en regional modell för samverkan med bland annat Region 

Västerbotten och andra aktörer, där samtliga aktörers roller är tydliga och där syftet är att 

genomföra strategiska åtgärder samt uppnå en mer och effektivare användning av finansiella 

verktyg som exempelvis socialfonden. 

SUS och indikatorer används på ett systematiskt och medvetet sätt för uppföljning och utvärdering i 

all samverkan, såväl ordinarie som projektsamverkan, där två eller fler myndigheter deltar. 

Samhällsekonomiska utvärderingar genomförs som ett obligatoriskt inslag i alla insatser som 

handlar om rehabilitering av individer. 

Samordningsförbundet fortsätter utveckla strukturinriktade insatser och integrerad samverkan i 

form av gemensamma arenor, projektutveckling, samordnad ledning och styrning av verksamheter, 

kompetensutveckling, information/kommunikation, omvärldskunskap, med mera. 
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Bilaga: Budget 2017, plan 2018-2019 

 
            

 Tkr 2015 2016 2016 2017 2018 2019 

  Utfall Budget rev. budget Plan Plan Plan 

  
 

          
Intäkter 

 
          

  
 

          
 - Försäkringskassan  3 052 3 066 3 066 3 066 3 066 3 066 
 - Skellefteå kommun 1 450 1 453 1 453 1 453 1 453 1 453 
 - Norsjö Kommun 76 80 80 80 80 80 
 - Västerbottens läns landsting 1 526 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 
 - Improve 

 
0 0 0 0 0 

Övriga intäkter 97 98 98 98 98 98 

  6 201 6 230 6 230 6 230 6 230 6 230 
  

 
          

Kostnader 
 

          
  

 
          

Verksamhetskostnader 
 

          
  

 
          

 - Beslutad verksamhet, se bil. 2 592 4 255 6 004 5 286 3 889 3 015 
  

 
          

Ny verksamhet  0 1 504 400 100 400 1 200 
              

  
 

          
Summa verksamhetskostnader 2 592 5 759 6 404 5 386 4 289 4 215 
  

 
          

Verksamhetsnära kostnader 
 

          
  

 
          

 - Extern kartläggning/analys 1 60 60 60 60 60 
 - Extern utvärdering/processtöd 35 100 100 100 100 100 
 - Information/gemensam  
   kompetensutveckling 146 220 220 125 125 150 

Summa verksamhetsnära 
kostnader 182 380 380 285 285 310 
  

 
          

Kansli-/administrativa 
kostnader 

 
        

  

 - Arvoden till styrelsen 252 260 260 250 260 270 
 - Arvoden till revisorer 30 35 35 35 35 38 
 - Ekonomisk adm. (lokal, dator,   
   tel.) 169 191 191 192 195 200 
 - Tjänsteman + tillf. anställd 904 775 870 950 960 970 
 - Resor, konferenser/utbildning 204 175 175 175 175 185 
 - Övrigt adm. 121 35 35 30 30 30 

Summa kansli/adm. kostnader 1680 1471 1566 1632 1655 1 693 
  

 
          

Summa kostnader 4 454 7 610 8 350 7 303 6 229 6 218 
  

 
          

Resultat före finansiella poster 1 747 -1 380 -2 120 -1 073 1 12 

  
 

          
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 
  

 
          

Resultat efter finansiella poster 1 747   -2 120 -1 073 1 12 

Resultat inkl. överf. fr. föreg. år 3 939           

   
1819 746 

  
   

* eget kapital * eget kapital 
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  2015 2016 2016 2017 2018 2019 

TKR   Budget rev.budget Budget Plan   

  
   

  
  Verksamhetskostnader 

   
  

    
   

  
   - Arbetsmarknadstorget 1626 2400 2400 2145 2145 2145 

 - ESF - Ung Komp 0 0 0 0 0 
  - Förstärkt UngdomsCoach AMT 

  
285 100 

   - KUR-projektet 28 0 0 0 0 
  - Ordinarie mynd.samverkan vuxna,   

    MySam 337 610 610 610 610 610 

 - Statsmissionen 196 0 0 0 0 
  - Projekt Ready 256 144 144 0 0 
  - Projekt Knut`n 213 155 155 0 0 
  - GYK kartläggning unga vuxna 20-25 år 87 220 220 0 0 
  - Rådgivare social ekonomi 0 400 400 400 0 
  - Stadsmissionen 

 
50 0   

   - Medlefors Vägen fram 0 
 

0 0 0 0 

 - Urkraft CoActive, ESF 0 50 50 50 50 
  - Processkartläggning PWC 0 190 190 0 0 
  - En bra start* SKK pilot 0 

 
261 441 220 

  - Påfart gymnasiet, Norsjö* 0 
 

180 358 180 
  - Förstudie psykisk hälsa* 0 

 
100 0 0 

  - Livet är ditt* 
  

424 1 002 424 
  - Gruppverksamhet  ADHD symtom* 

  
305 0 0 

  - Håll i- Håll ut 
  

215 0 
   - Stadsmissionen 

  
0   

   - Startsträckan 
  

0   
   - Aktivitetscoach MySam 

  
140 70 

   - Behovsinventering  motsv. NAFS 
  

200 100 
   - Mötesplats Castor 

   
  

   - Indikatorprojektet* 13   10 10 10 10 

S:a verksamhetskostnader 2 743 4 219 6 289 5 286 
3 

639 
2 

765 

S:a totala verksamhetskostnader  2 743 4 219 6 289 5 286 
3 

639   
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Bilaga: 

 

Definition av en plattform för långsiktig myndighetssamverkan 
 

Formaliserad strukturell samverkan (en given och bestämd struktur): 

 

• det finns en gemensam ledning och styrning 

• bestämda komponenter såsom: 

• gemensam beredning => gemensam bedömning => gemensamma insatser och 

gemensam uppföljning och utvärdering 

• flöden och rutiner tydliggjorda 

• bestämda insatser/aktiviteter 

• avsatta resurser  

• en tydlig avgränsning för målgrupp(er) och aktiviteter 

• sammahållande funktioner, t.ex. processledare/utvecklingsledare  

• metodutveckling 

• gemensamma visioner och mål 

• uthålligt och långsiktigt 

• gemensam kompetensutveckling 

 


