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1.  Inledning 

Samordningsförbundet Skellefteå bildades den 1 december 2005 och är en fristående 
juridisk person gemensamt bildad av Skellefteå kommun, Försäkringskassan i 
Västerbotten, Länsarbetsnämnden i Västerbotten och Landstinget i Västerbotten. En 
förbundsordning har antagits av huvudmännen. 
 
Samordningsförbundets uppdrag är att underlätta för medlemmarna att samverka inom 
rehabiliteringsområdet kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd 
från flera aktörer. Behovet av samverkansinsatser beräknas beröra ca 5 % av 
befolkningen vilket motsvarar ca 3 500 personer i Skellefteå.  
 
Samordningsförbundet i Skellefteå leds av en styrelse som består av fyra ledamöter och 
fyra ersättare utsedda av respektive huvudman.  
 
Förbundet ska underlätta samverkan genom att besluta om mål och riktlinjer, finansiera 
insatser, följa upp samt upprätta verksamhetsplan och årsredovisning. De insatser som 
genomförs ska ha sin grund i gemensamma överenskommelser mellan berörda parter. 
 
Verksamhetsplanen beskriver samordningsförbundets vision, strategi för att nå visionen, 
perspektiv/fokusområden, målgrupp samt mål, mått och aktiviteter för 2007. 
Tillsammans utgör dessa delar samordningsförbundets styrkort; en modell för balanserad 
styrning och ledning av verksamheten.  
 
För åren 2008 och 2009 redovisas samordningsförbundets inriktning i form av 
övergripande verksamhetsområden. 
 
2. Vision 

Den långsiktiga visionen för samordningsförbundets verksamhet inom Skellefteå 
kommuns geografiska område och utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, 
försäkringskassans och arbetsmarknadsmyndighetens olika samhällsuppdrag är; 
alla i arbete – egen försörjning.  
 
3. Strategi  

Samordningsförbundets strategi för att nå visionen är att genom gemensamma insatser 
och effektiv resursanvändning återställa eller öka funktions- och arbetsförmågan hos 
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personer i åldern 18-64 år i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla arbete 
och egen försörjning. 
 
4. Perspektiv/fokusområden 

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets 
värdeskapare ska fyra perspektiv/fokusområden utgöra grunden för förbundets planerade 
verksamhet under 2007: 
 

• Den enskilde 
• Förnyelse 
• Arbetssätt/processer 
• Ekonomi 

 
Den enskilde 
 
Den enskilde individens behov utgör grunden för de aktiviteter som 
samordningsförbundet finansierar. Huvuddelen av förbundets insatser avser stöd till 
enskilda individer.  
 
Grundläggande för förbundets insatser till den enskilde är synsättet att alla individer har 
en önskan om att leva i ett socialt sammanhang och samtidigt själv ha möjlighet att ta 
avgörande beslut om sin livssituation samt att enskilda individer vill undvika ett 
bidragsberoende.  
 
Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan att 
frånta individen det egna ansvaret. 
 
Förnyelse 
 
Förnyelseperspektivet är centralt då finansiell samordning ger unika möjligheter att 
utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där 
våra samverkande myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån 
individens behov. 
 
I den allmänna debatten ökar kraven på samverkan inom och mellan myndigheter. 
Förnyelseperspektivet, där den struktur för samverkan som byggs upp möjliggör effektivt 
resursutnyttjande och att såväl deltagare som anställda i projekt och hos berörda 
myndigheter som politiker och allmänhet ser ett värde i framtiden, är också grunden för  
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respektive myndighets ställningstagande om implementering av metoder och arbetssätt i 
den reguljära organisation. 
 
Arbetssätt/processer 
 
De insatser samordningsförbundet finansierar ska vara en arena för att vidareutveckla nya 
metoder och arbetssätt när det t.ex. gäller att organisera aktiviteter med utgångspunkt från 
individens behov, öka kunskapen om varandras uppdrag och öka antalet gemensamma 
bedömningar i individärenden. 
 
Arbetssättet inom samordningsförbundet ska inte vara beroende av eldsjälar eller 
tillfälliga insatser utan grunda sig på fakta och kunskap. Förslag och idéer ska kunna 
komma ifrån dem som möter våra medborgare i det dagliga arbetet. Den lokala 
samverkansgruppen i Skellefteå (LSG) utgör ett viktigt forum för sådana förslag och 
idéer samt för kartläggning, analys, och genomförande av samordningsförbundets 
gemensamma insatser. Samverkansgruppen utgör också en del av samordningsförbundets 
reguljära organisation för information, beredning och verkställighet. 
 
För att kunna avläsa resultat och bedöma insatserna utifrån samordningsförbundets mål 
ska metoder utvecklas och resurser avsättas för uppföljning, reflektion och utvärdering.  
 
Ekonomi 
 
Ett övergripande mål med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning 
ska minska (sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, försörjningsstöd samt 
arbetslöshetsersättningar). 
 
Samordningsförbundets insatser måste därför, förutom sedvanlig redovisning av 
verksamhetens utfall i bokslut, utvärderas både när det gäller kostnader per person som 
erhåller egen försörjning samt samhällsekonomiska konsekvenser av genomförda 
aktiviteter. 
 
5. Målgrupp  

Personer i förvärvsaktiv ålder med behov av offentlig försörjning i form av sjukpenning, 
arbetslöshetsersättning eller socialbidrag samt samordnade rehabiliteringsinsatser från 
minst två av samverkansparterna. 
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Under 2007 ska samordningsförbundets insatser i första hand inriktas mot unga personer 
i åldern 18-30 år som står nära arbetsmarknaden och har behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. Med ”nära arbetsmarknaden” menas att målgruppen ej är i behov 
av långsiktiga insatser på grund av svårare problematik eller att personerna står mycket 
nära arbetsmarknaden och kan erhålla arbete med stöd av respektive aktör utan 
samordnade insatser. 
 
Under 2007 ska arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser genomföras för personer med 
mer komplex problematik i form av psykosociala och socialmedicinska 
rehabiliteringsbehov, t.ex. personer med psykiska funktionshinder.  
 
6. Mål, mått och aktiviteter för 2007 

Samordningsförbundet ska samordna medlemmarnas insatser i syfte att individen ska 
uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete eller delta i utbildning eller 
annan kompetenshöjande insats. 
 
För att underlätta planering, styrning och uppföljning har följande mål, mått och 
aktiviteter fastställts inom respektive perspektiv/fokusområde under 2007: 
 
Den enskilde 
 
Mål 
 

1. Minst 50 % av de individer som deltar i samverkansinsatser erhåller arbete eller 
påbörjar studier efter avslutad aktivitet 

2. Minst 75 % av de individer som deltar i samverkansinsatser uttrycker att deras 
livskvalitet och hälsa förbättrats efter avslutad aktivitet 

3. Alla individer upplever hög delaktighet i processen och vid val av åtgärder 
 
Mått  
 

1. Antal individer som erhåller arbete eller påbörjar studier inom 3 månader efter 
avslutad aktivitet 

2. Antal individer som är i arbete eller studerar 6 månader efter att arbetet eller 
studierna påbörjats 

3. Antal individer som upplever att deras livskvalitet och hälsa förbättrats 
4. Antal individer som upplever hög delaktighet i processen och vid val av åtgärder 
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Aktiviteter 
 

1. Tidig och samordnad rehabilitering i form av projektverksamhet eller reguljär 
verksamhetsutveckling 

2. Individuella insatser i form av bl.a. gemensamma handlings- och 
behandlingsplaner, arbetsrehabilitering, arbetsträning, psykosocial eller medicinsk 
rehabilitering, utbildning, arbetsmarknadsprogram, praktik 

3. Gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar 
4. Gemensam erfarenhetsåterföring 
5. Förebyggande och främjande insatser 

 
Förnyelse 
 
Mål 
 

1. Utveckla sektorsövergripande arbetssätt och synsätt 
2. Utveckla gemensam kunskap och utvärderingskompetens 
3. Utveckla metoder och arbetsformer för implementering i reguljär verksamhet 
 

Mått 
 

1. Antal sektorsövergripande arbetssätt som definieras och etableras i reguljär 
verksamhet 

2. Deltagares och medarbetares upplevelse av arbetssätt och synsätt 
3. Medverkande aktörers upplevelse av hur gemensam kunskap och 

utvärderingskompetens utvecklats inom ramen för finansiell samordning  
4. Medverkande aktörers upplevelse av hur erfarenheter från projektbaserad 

verksamhet tillvaratas och sprids 
 
Aktiviteter 
 

1. Utgå från individens behov vid planering och genomförande av samordnad 
rehabilitering 

2. Öka kunskapen om deltagande aktörers uppdrag och olika 
myndighetsrepresentanters yrkesroller 

3. Tillskapa lokala mötesplatser för aktörerna för kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte 

4. Genomföra gemensam kartläggning, uppföljning och utvärdering 
5. Utveckla och tillämpa en gemensam modell för självvärdering 
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6. Finansiera en fördjupad studie om ungdomsarbetslöshetens orsaker i Skellefteå 
7. Utarbeta handlingsplaner för hur implementeringen av varje enskilt projekt ska 

genomföras 
 
Arbetssätt/processer 
 
Mål 
 

1. Ökat antal gemensamma bedömningar i individärenden 
2. Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskap om 

varandras uppdrag 
3. Aktiviteterna organiseras med utgångspunkt från individens behov 

 
Mått 
 

1. Antal gemensamma handlingsplaner 
2. Medverkande aktörers upplevelse av respekten för och kunskapen om varandras 

uppdrag 
3. Deltagarnas upplevelse av hur deras individuella behov påverkat val av aktiviteter 

och genomförande 
 
Aktiviteter 
 

1. Gemensamma bedömningsteam. Gemensamma handlingsplaner. 
2. Samlokalisering av berörda aktörers myndighetsrepresentanter. Kontinuerligt 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
3. Kartläggning och behovsinventering i syfte att ta fram ny kunskap om målgrupper, 

deras behov samt hur förslag till åtgärder ska svara mot identifierade behov 
 

Ekonomi  
 
Mål 
 

1. Budget i balans 
2. Effektivt resursutnyttjande 

 
Mått 
 

1. Ekonomiskt utfall (kronor) 
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2. Samordningsförbundets kostnad per person som erhåller egen försörjning 
 
Aktiviteter 
 

1. Rapporter varje kvartal om utfall och prognos 
2. Återställa eller öka den enskildes arbetsförmåga 
3. God ekonomisk hushållning 

 
7. Övergripande verksamhetsområden 2008 

Under 2006 och 2007 prioriterar samordningsförbundet insatser för gruppen ungdomar. 
Denna prioritering ska ligga fast även 2008 då det är mycket angeläget att ungdomar i 
kommunen inte hamnar i en gråzon mellan olika myndigheter eller blir föremål för 
onödig rundgång.  
 
Mer konkreta mål, mått och aktiviteter ska så långt det är möjligt baseras dels på beslutad 
studie av ungdomsarbetslöshetens orsaker samt dels på den rundgångsundersökning som 
planeras genomföras under 2007. Olika insatser för ungdomar som sker inom 
samordningsförbundets ram ska sammanlänkas och organiseras i en gemensam struktur. 
 
Utbildning är en förutsättning för allt utvecklingsarbete. Utbildningar ska genomföras för 
att förbättra kunskaperna såväl inom rehabiliterings- och samverkansområdet i stort som 
inom särskilt riktade områden. Under 2008 bör erfarenheter av genomförda/pågående 
projekt kunna tillvaratas inför valet av sådana områden. 
 
Utbildningar ska i så stor utsträckning som möjligt genomföras med deltagare från olika 
verksamheter och myndigheter vid samma tillfälle. 
 
Möjligheterna att finansiera verksamhet via Europeiska unionens strukturfonder för 
perioden 2007 – 2013 ska undersökas kommande år. Ambitionen är att stödja lokala 
aktörer att söka medel för insatser inom rehabiliteringsområdet och att sådan verksamhet 
kan inledas senast under 2008.  
 
8. Övergripande verksamhetsområden 2009 

Samordningsförbundets huvudinriktning är att finansiera utvecklingsinsatser som är 
begränsade i tiden. För att konstatera om resultaten är positiva – och att insatsen bör 
övertas av någon eller några medlemmar för permanent finansiering eller drift – ska 
insatserna följas upp och utvärderas. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för 
individ, organisation och samhälle. En länsgemensam modell för utvärdering har 
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utarbetats i samverkan med samordningsförbunden i Lycksele och Umeå. Arbetet med 
den nationella uppföljningsmodellen SUS ska även stödjas aktivt. 
 
Under 2009 ska valet av målgrupper, mål och aktiviteter baseras på en bred bedömning 
av framförda behov, olika kartläggningar och genomförda utvärderingar i syfte att skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för framgångsrika insatser.  
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