
Samordningsförningsförbundet i Lycksele årsredovisning 2005 
 
Förvaltningsberättelse  
 
Samordningsförbundet Lycksele för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser är en 
fristående juridisk person som är bildat av Lycksele kommun, Landstinget i Västerbotten, 
Försäkringskassan Västerbotten och Länsarbetsnämnden i Västerbotten.  
 
Sedan januari 2004 (Lag 2004:793) är det möjligt att bilda finansiella 
samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet. Syftet med finansiella 
samordningsförbund är att återställa den enskildes funktions- och arbetsförmåga.  
 
Samordningsförbundet bildades i maj 2005. Styrelsen konstituerade sig 9 juni 2005. 
Förbundet har en politiskt tillsatt styrelse med representanter för de fyra parterna. 
Länsarbetsnämnden representeras av tjänsteman.  Styrelsen, som under året haft tre 
ordinarie sammanträden, har under året bestått av följande personer: 
 
Lars Olsson, Försäkringskassan (s) ordförande 
Lilly Bäcklund, Lycksele kommun (s) vice ordförande 
Monica Swärd, Västerbottens läns landsting (s) 
Fred Jonsson, Länsarbetsnämnden Västerbotten 
LiseLotte Olsson, Försäkringskassan, (v) ersättare 
Kjell Emilsson, Lycksele kommun (fp) ersättare 
Agneta Thellbro, Västerbottens läns landsting (kd) ersättare 
Magnus Haglund, Länsarbetsnämnden Västerbotten ersättare 
 
Förbundet skall agera som beställare av rehabiliteringsinsatser samt även göra 
prioriteringar och skapa förutsättningar för en fungerande samverkan. 
 
Förbundets budgetram har under året varit fyra miljoner kronor. Försäkringskassan har 
bidragit med hälften av budgeten som representerade statens del (Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen), Lycksele kommun och Landstinget i Västerbotten har bidragit med 
en fjärdedel var.  
 
Målgruppen för förbundets verksamhet är individer som har behov av offentligt stöd som 
enskilda myndigheter i dag har svårt att tillgodose. Regeringen beräknar att ca 5 % av 
förvärvsaktiv ålder ingår i gruppen som har en kombination av medicinska, psykiska, 
sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och som ofta behöver stöd från flera 
aktörer. Förbundet har valt att inrikta sin verksamhet på målgruppen unga vuxna upp till 
35 års ålder med ovanstående problematik. Samordningsförbundets inriktning är att 
arbeta med rehabiliterande samt förebyggande insatser ur ett individ- och 
grupperspektiv. 
 
I ett försök att kvantitativt uppskatta målgruppen i åldern 18 – 35 år redovisade en 
kartläggning som gjorden hösten 2005 följande volym.  
 
 
 
 
Försäkringskassan Ca 26 Mörkertal O-klassade samt 

de som fått avslag 

Psykiatrin Ca 51  
Primärvården Ca 31  
Socialtjänsten Ca 63  
Arbetsförmedlingen Ca 94 410 totalt i denna grupp 

94 utan a-kassa, 15 av 



dessa med särskilda behov, 
34 har arbetshandikapp 

Totalt 265 personer unga vuxna 
upp till 35 år 

OBS! Samma person kan 
finnas hos flera 
myndigheter. Ytterligare 
selektering måste ske 

 
Följande mät- och uppföljningsbara mål har fastställts av styrelsen: 
 

• En gemensam individuell handlingsplan skall finnas inom två månader för alla 
personer där en utredning har påbörjats av FAS-gruppen 

• 50 procent av dem som har en individuell handlingsplan skall ha en egen 
försörjning efter två år. Med försörjning menas arbete eller studier 

• 75 procent av de som berörs av individuell handlingsplan skall uppleva högre 
livskvalité efter två år 

 
Till förbundet har under årets funnits kopplat en verkställande tjänsteman, en lokal 
samverkansgrupp bestående av förvaltningschefer eller motsvarande från respektive part 
samt den så kallade FAS-gruppen. FAS-gruppen består av operativa handläggare från 
parterna.  
 
I augusti 2005 antogs budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2005. Styrelsen 
och den lokala samverkansgruppen har gemensamt deltagit i en nätverkskonferens där 
andra samordningsförbund från riket deltog. 
 
Under hösten 2005 har tre coacher anställts som kommer att svara för förbundets 
operativa verksamhet som beräknas startas upp under våren 2006.  
 
Förbundets kostnader har under året uppgått till ca 125 000 kr. Resterande medel ca 
3 875 000 kr överförs till förbundets budget för verksamhetsåret 2006. 
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