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1. Inledning

Lokala samverkansgrupper finns i varje kommun i Västerbotten och utgör basen
för lokal samverkan mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunen
och landstinget när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser.
Samverkansgrupperna utgör ett diskussions-, informations och beslutsforum i
gemensamma angelägenheter och utvecklingsaktiviteter. Grupperna arbetar
utifrån lokala förutsättningar med uppgifter som att:

• ta fram lokala planer och handlingsprogram
• uppmärksamma grupper som riskerar ohälsa och utslagning
• uppmärksamma och inventera hinder i rehabiliteringskedjan
• genomföra gemensamma utbildningsinsatser och
  erfarenhetsspridning
• initiera nya åtgärder och insatser
• följa upp och redovisa resultat av gemensamma åtgärder och insatser

Ansvaret för ledning, styrning och utformning av de lokala samverkansgrupperna
utformas gemensamt av de fyra myndigheterna på lokal nivå.

Samordningsförbundet Lycksele

Samverkan kan också ske genom inrättande av samordningsförbund enligt lagen
om finansiell samordning från 2004. Samordningsförbundet Lycksele bildades
2005
med Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden, Lycksele kommun och
Västerbottens läns landsting som delägare.

Varje samordningsförbund utgör en självständig juridisk person med uppdraget
att söka nya vägar för att utveckla välfärden för individer och samhälle genom
att ge lokala aktörer bättre möjligheter att prioritera förebyggande och
rehabiliterande insatser.
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2. Lokala samverkansgruppen i
Lycksele

Lokala samverkansgruppen i Lycksele har funnits sedan mitten på
80-talet och huvudsakligen arbetat med de uppgifter som redovisas
inledningsvis.
I syfte att skapa gemensamma och tydliga förutsättningar för det
fortsatta arbetet lokalt har samverkansgruppen utarbetat en verksamhetsplan
för 2008. I planen redovisas även samverkansgruppens
uppdrag samt gruppens arbetssätt och arbetsformer.

2008 års verksamhetsplan för lokala samverkansgruppen i Lycksele
utgör styrdokument för lokal samverkan mellan försäkringskassan,
arbetsförmedlingen, Lycksele kommun samt Västerbottens läns
landsting inom Lycksele kommuns geografiska upptagningsområde.
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3. Lokala samverkansgruppens uppdrag

Lokala samverkansgruppens uppdrag kan motiveras på två sätt:
1. Det behövs ett förbättrat samarbete mellan olika myndigheter för att
tillmötesgå den rätt till samhällsservice som kommunens invånare har inom
områdena hälsa, arbete och försörjning.

2. I ett samhällsekonomiskt perspektiv är det ett krav att åstadkomma en
kostnadseffektiv användning av tillgängliga resurser. Genom att se samverkan
både som ett arbetssätt och förhållningssätt där gemensam kunskap,
gemensamma prioriteringar och gemensamma åtgärder utvecklas kan
enskilda människors behov och rättigheter tillgodoses i större utsträckning.

Lokala samverkansgruppens uppdrag är:

• Upprätta en årlig verksamhetsplan som beskriver myndigheternas
gemensamma vilja och gemensamma aktiviteter i syfte att främja god hälsa,
arbetsförmåga och möjlighet till egen försörjning för kommunens medborgare.
Förebyggande insatser och rehabilitering är prioriterade områden.
Planen ska redovisas för respektive huvudman samt Samordningsförbundet
Lycksele.

• Medverka till att gemensamma, nationella mål för de samverkande
myndigheterna uppnås.
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• Initiera nya åtgärder eller insatser inom myndigheternas gemensamma
verksamhetsområde – i första hand som inslag i ordinarie verksamheter eller
i form av samverkansprojekt – samt föreslå/svara för lämpliga
finansieringsformer.

• Säkerställa att varje ny åtgärd eller insats är grundad på gemensamma
kunskaper, erfarenheter och värderingar.

• Ansvara för uppföljning/utvärdering av fastställda mål samt genomförda
åtgärder/insatser.

• Initiera och medverka i genomförandet av avtal/överenskommelser mellan
myndigheterna.

• Representera samverkande myndigheter i det beredande och operativa
samarbetet med Samordningsförbundet Lycksele.

• Svara för information och kunskapsspridning om respektive myndighets
verksamhet samt stimulera och ge möjlighet till kompetensutveckling och
internt/externt erfarenhetsutbyte.

• Svara för omvärldsbevakning inom det gemensamma ansvarsområdet.

4. Lokala samverkansgruppens
sammansättning och arbetsformer

• Respektive myndighet har rätt att utse två representanter i lokala
samverkansgruppen. Samordningsförbundet i Lycksele har rätt att
utse en representant.

• Samtliga representanter i gruppen ska ha befogenhet att företräda
sin myndighet genom beslut av förvaltningschef (eller
motsvarande) eller ansvarig styrelse/nämnd.

• Ordföranderollen i lokala samverkansgruppen innehas av
försäkringskassan med hänvisning till försäkringskassans initiativroll
och samordningsansvar inom rehabiliteringsområdet.

• Samordningsförbundet Lycksele ansvarar för funktionen som
beredande/sekreterare i gruppen. I uppgiften ingår att följa den
övergripande utvecklingen inom området, förbereda ärenden och
kallelser till möten samt vara föredragande i gemensamma frågor.
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• Samverkansgruppen fastställer senast den 30 november en årlig
mötesplan.

Lokala samverkansgruppens sammansättning 2008:
Roger Johansson, Försäkringskassan 
Gunilla Pettersson, Försäkringskassan
Per Renström, Arbetsförmedlingen
Hans Jonsson, Arbetsförmedlingen
Lennart Melin, Lycksele Kommun 
Eva Sandgren, Lycksele Kommun 
Elisabet Hedlund, VLL
Sven Hyllienmark, VLL
Stig-Lennart Karlsson, LYSA

5. Verksamhetsplan 2008

5.1 Vision

Den långsiktiga visionen för lokala samverkansgruppens verksamhet inom
Lycksele kommuns geografiska område är:

Full sysselsättning och friska medborgare i Lycksele.

6



5.2 Strategi

Lokala samverkansgruppens strategi för att nå visionen är att, genom
effektiv samverkan
och samlad kunskap tillvarata individens möjligheter till sysselsättning
och ökad hälsa.

5.3 Mål mått och aktiviteter för 2008

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har lokala
samverkansgruppen fastställt följande mål, mått och aktiviteter inom
respektive perspektiv under 2008.

Individen

Mål
1. Andelen ungdomar (16-25 år) med förvärvsarbete eller studier skall

öka.
2. Andelen individer 18-64 år med egen försörjning skall öka.
3. Alla som deltar i samordnande aktiviteter skall uppleva hög

delaktighet i processen och att aktiviteten har hög kvalitet.
4. Bidra till att ohälsotalet minskar till högst 52 dagar.

Mått
1. Ungdomsarbetslösheten i Lycksele, andel elever som fullföljer

gymnasieskolan samt andel elever i vuxenstudier.
2. Statistik över offentliga försörjningsformer i Lycksele Kommun
3. Andel deltagare som upplever hög delaktighet i processen vid val av

aktiviteter
4. Ohälsotalet i Lycksele kommun

Aktiviteter
1. Individuella insatser i form av bl.a gemensamma handlings och

behandlingsplaner, arbetsrehabilitering, arbetsträning, psykosocial
eller medicinsk rehabilitering, utbildning, arbetsmarknadsprogram
samt praktik

2. Tidig samordnad rehabilitering i form av projekt eller reguljär
verksamhetsutveckling

3. Förebyggande främjande insatser
4. Framtagande och analys av statistik över offentliga

försörjningsformer
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Samverkan

Mål
1. Utveckla samverkan i ordinarie verksamheter
2. Utveckla gemensam kunskap och utvärderingskompetens
3. Utveckla samsyn kring behov och gemensamt handlingsutrymme

Mått
1. Antal verksamheter där reguljär samverkan; organisatorisk,

lokalmässig och/eller ekonomisk, förekommer
2. Medverkande aktörers upplevelse av hur gemensam kunskap och

utvärderingskompetens utvecklas
3. Medverkande aktörers upplevelse av samsynen kring behov och

gemensamt handlingsutrymme

Aktiviteter
1. Initiera och etablera samverkan i ordinarie verksamhet
2. Identifiera gemensamma behov av kompetens och metodutveckling
3. Genomföra gemensam kompetensutveckling
4. Bibehålla och utveckla träffar på chefs- och handläggarnivå

Ekonomi

Mål
1. Effektivt resursutnyttjande
2. Minska samhällets kostnader för offentliga försörjningsformer

Mått
1. Ekonomiska nyckeltal för genomförda insatser
2. Kostnader för offentliga försörjningsformer inom Lycksele kommun

Aktiviteter
1. Ekonomisk uppföljning av genomförda insatser
2. Sammanställning av offentliga försörjningsformer i Lycksele kommun
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