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Finansiell samordning!
Utvecklad samverkan för individ och samhälle.



Samordning mellan myndigheter blir allt viktigare, inte 
minst för många av de grupper som idag står utan-
för arbetsmarknaden. Genom en ny lagstiftning om 
finansiell samordning finns idag möjlighet att förbättra 
samverkan mellan myndigheter. 

Bakgrunden är att en stor andel människor idag står 
utanför arbetsmarknaden. Orsakerna kan vara fysiska, 
psykiska, sociala eller bero på bristande erfarenhet eller 
kompetens. Frågan är vad vi kan göra för att förbättra 
arbetet hos berörda myndigheter? Vad kan vi göra för att 
stödja och utöka den samverkan som redan finns? För att 
möta det växande behovet av samordnade insatser, har 
det skapats ett samordningsförbund mellan Västerbottens 
läns landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Skellefteå kommun. 

Syfte och målgrupp
Syftet är främst att uppnå en effektiv resursanvändning 
samt att stärka samverkan och att utveckla nya metoder. 
Målgruppen är personer som bor i Skellefteå kommun och 
av olika orsaker står utanför arbetsmarknaden.

Mål 
Målet är att individerna ska förbättra eller återfå sin förmå-
ga till förvärvsarbete och egen försörjning. Arbetslinjen ska 
vara tydlig. Med detta menas att de insatser som finansie-
ras av förbundet på något sätt ska bidra till att individen 
närmar sig ett arbete. 

Resurser
Genom att förbundets huvudmän lägger pengar i en 
gemensam kassa är tanken att man på ett bättre sätt ska 
kunna möte dessa individers behov av rehabilitering och 
samtidigt få en effektivare resursanvändning. Förbundets 
styrelse beslutar hur Samordningsförbundets medel ska 
fördelas utifrån de ansökningar som inkommer. 

Samordningsförbundet 
Skellefteå



Vilka kan ta del av resurserna
Alla verksamheter som tillhör någon av de fyra huvudmän-
nen får ansöka om medel för rehabilitering av individer 
inom målgruppen. Ett krav är dock att minst två av Sam-
ordningsförbundets huvudmän samverkar för att medel ska 
beviljas.

Kontaktperson
För mer information ta kontakt med Samordningsförbundets 
tjänsteman Stellan Berglund på telefon 0910-73 46 24, 070-
589 06 53 eller stellan.berglund@skelleftea.se

För mer information se www.samordningsforbund.se

Samordningsförbundet kan finansiera:
• Samordnad rehabilitering
• Kartläggning och behovsanalyser
• Metodutveckling
• Utbildning och information
• Extra förstärkning av personal
• Uppföljning och utvärdering
• Förebyggande insatser

Minst två parter ska delta i samverkan och insatserna ska 
ligga inom de samverkande parternas ansvarsområde. 

Förbundets huvudmän



Besöksadress 
Postadress

Telefon
E-post
Webb

Stadshuset, Trädgårdsgatan 6
Trädgårdsgatan 6 
931 85 Skellefteå 
0910-73 46 24
stellan.berglund@skelleftea.se
www.samordningsforbund.se


