
Styrkort 2008 för Lokala Samverkansgruppen, Skellefteå.  

God hälsa, arbete och egen försörjning genom samverkan 

Med individen i centrum och utifrån gemensamma mål och gemensam kunskap 
samordna och utveckla förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom områdena 
hälsa, arbete och försörjning.  

Individen i centrum Ekonomi Arbetssätt/Processer Förnyelse 
Mål 
1. Utveckla gemensam kunskap och 

utvärderingskompetens 

2. Utveckla samverkan i ordinarie 
verksamheter  

Mått 
1. Medverkande aktörers upplevelse 

av hur gemensam kunskap och 
utvärderings- kompetens utvecklas  

2. Antal verksamheter där reguljär 
samverkan, organisatoriskt, 
lokalmässigt och/eller ekonomiskt i 
en fast struktur, förekommer. 

Mål 
1. Medverkande myndigheters 

representanter har respekt för 
och kunskap om varandras 
uppdrag. 

2. Samordnade insatser 
organiseras med utgångspunkt 
från individens hela behovsbild. 

3. Skapa samsyn kring behov och 
handlingsutrymme 

Mått 
1. Ledares och medarbetares 

upplevelse av respekten för och 
kunskapen om varandras 
uppdrag 

2. Antalet individer som upplever 
att deras livssituation förbättrats 
som en följd av insatsen. 

3. Ledares och medarbetares 
upplevelse av gemensamt 
synsätt. 

Mål 
1. Effektivt resursnyttjande 

2. Minska samhällets kostnader 
för offentliga försörjningsformer 

Mått 
1. Ekonomiska nyckeltal för 

genomförda insatser 

2. Kostnader för offentliga 
försörjningsformer (sjuk- och 
rehabiliteringspenning, sjuk/ 
aktivitetsersättning, 
arbetslöshetsersättning, 
aktivitetsstöd och försörjnings-
stöd) inom geografiska området 
Skellefteå kommun. 

Mål 
1. Andelen individer 18-64 år med 

egen försörjning ska öka under 
2008. 

2. Andelen ungdomar i åldern 18 
t.o.m. Un24 år med förvärvsarbete 
eller i studier ska öka.  

3. Minst 50 % av de individer som 
deltar i samordnad rehabilitering 
initierad av lokala samverkans-
gruppen erhåller arbete eller 
studier senast 6 månader efter 
avslutad aktivitet.  

Mått 
1. Andelen individer 18-64 år i 

Skellefteå med sjuk- och 
rehabiliteringspenning, sjuk- och 
aktivitetsersättning, arbetslöshets-
ersättning, aktivitetsstöd samt 
försörjningsstöd.  

2. Ungdomsarbetslöshet i Skellefteå 
samt andelen elever som fullföljer 
gymnasieskolan 

3. Andelen individer som erhåller 
arbete eller påbörjar studier senast 
6 efter avslutad aktivitet. 

Vision 

Strategi 



Förnyelse Ekonomi Arbetssätt/Processer 
Aktiviteter 
1. Gemensam kompetens- och 

metodutveckling. 

2. Gemensam kartläggning, 
uppföljning och utvärdering  

3. Tillskapa lokala mötesplatser 
för kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte 

4. Utveckla samarbete och 
samlokalisering av reguljär 
verksamhet  

Aktiviteter 
1. Samlokalisering av reguljär 

verksamhet och projekt. 
Gemensamma handlingsplaner. 
Gemensam 
kompetensutveckling. 
Kontinuerligt erfarenhetsutbyte. 

2. Samlokalisering av olika 
yrkesgrupper. Gemensamma 
handlingsplaner. Kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte. Gemensam 
kompetensutveckling. 

3. Kartläggning och 
behovsinventering i syfte att ta 
fram ny kunskap om 
målgrupper, deras behov samt 
hur åtgärder ska svara mot 
identifierade behov. 

4. Gemensam kartläggning, 
prioritering, uppföljning och 
utvärdering. 

Aktiviteter 
1. Ekonomisk uppföljning av 

genomförda insatser 

2. Sammanställning av offentliga 
försörjningsformer inom 
Skellefteå kommun 

Aktiviteter 
1. Ta fram och analysera statistik 

avseende andelen individer 
med offentlig försörjning i 
Skellefteå. 

2. AMV:s statistik över 
ungdomsarbetslöshet samt 
skolverkets statistik över antalet 
ungdomar som inte lämnar 
gymnasieskolan med slutbetyg 

3. Tidig och samordnad 
rehabilitering i form av 
projektverksamhet eller reguljär 
verksamhets- utveckling. 

4. Individuella insatser i form av 
bland annat: 
- gemensamma handlings- 
 och behandlingsplaner 
- arbetsrehabilitering 
- arbetsträning 
- psykosocial och medicinsk 
 rehabilitering 
- utbildning 
- arbetsmarknadsprogram 
- praktik 

5. Förebyggande och främjande 
insatser 

Individen i centrum 
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