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1.  Inledning 

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning i kraft. Den nya lagstiftningen 
ger Samordningsförbundet Skellefteå en unik möjlighet att utveckla det lokala 
välfärdsarbetet genom att skapa en gemensam arena där samtliga myndigheter kan verka 
tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. 
 
Målgruppen för finansiell samordning är personer i förvärvsaktiv ålder med behov av 
insatser från flera rehabiliteringsaktörer. Målgruppens storlek beräknas uppgå till 5 % av 
den yrkesverksamma befolkningen, vilket för Skellefteå del motsvarar över 2 000 
personer i åldern 18-64 år.  
 
Den finansiella samordningen i Skellefteå har utvecklats sedan årsskiftet 2005/2006. I 
nuläget får över 250 personer tillgång till samordnade rehabiliteringsinsatser där 
personal-, lokal-, verksamhets- och metodmässig samverkan genomförs i syfte att 
säkerställa rätt rehabilitering ur den enskildes perspektiv och effektivt nyttjande av 
samhällets resurser. Närmare 20 årstjänster, anställda av förbundets huvudmän eller 
externa utförare, finansieras med medel från samordningsförbundet för att arbeta i 
projekten/verksamheterna.  
 
Av de 10 verksamheter som samordningsförbundet för närvarande finansierar avser 6 
individuella insatser i form av samordnad rehabilitering. De individuella insatserna har 
ett brett fokus med många olika inslag, t.ex. gemensamma behandlings- och 
handlingsplaner, arbetsrehabilitering, arbetsträning, psykosocial och medicinsk 
rehabilitering, praktik, m.m. Arbetslinjen är mycket tydlig i dessa verksamheter. 
Personernas egen kraft och motivation är också en viktig utgångspunkt. 
 
Avgörande för hur samtliga verksamheter lyckas nå sina mål är främst personalens 
kompetens och engagemang samt stödet från de olika myndigheterna. De första 
verksamhetsrapporterna visar att helhetssyn, tvärprofessionalitet och hög delaktighet vid 
val av åtgärder och metoder utgör viktiga framgångsfaktorer. Samordningsförbundet har 
även en viktig uppgift när det gäller att följa och stödja de olika verksamheterna. 
 
Under 2006 och 2007 har insatser för ungdomar prioriterats. Denna prioritering ligger 
fast även för 2008 eftersom det är mycket angeläget att ungdomar inte hamnar mellan 
myndigheternas stolar eller blir föremål för onödig rundgång. En ambition är även att i 
samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting kartlägga och 
sammanlänka olika insatser för ungdomar i en gemensam struktur i syfte att erbjuda rätt 
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insats så tidigt som möjligt och på så sätt motverka utanförskap och långvarigt 
bidragsberoende.  
 
Av övriga verksamheter kan bl.a. nämnas två kartläggningar med bred förankring hos 
samtliga myndigheter. Den ena är en fördjupad, lokal studie av orsaker till ungdomars 
arbetslöshet. Den andra är ett länsprojekt i form av en inventering av antalet 
funktionshindrade ungdomar i länets och kommunens skolor samt en redovisning av hur 
myndigheterna samarbetar när dessa ungdomar ska etablera sig på arbetsmarknaden.  
 
Bägge kartläggningarna kommer att presenteras i början av 2008 och bidra med  
fördjupad kunskap till det fortsatta arbetet med att underlätta för ungdomar att finna, få 
och behålla ett arbete 
 
Samordningsförbundet finansierar även ett kompetensutvecklingsprojekt där 160 
handläggare och chefer från de fyra myndigheterna deltar. Projektet utgör ett viktigt 
inslag i arbetet med att stödja och utveckla gemensam kunskap och gemensamma 
förhållningssätt för att på ett bättre sätt utföra det gemensamma uppdraget.  
 
Under 2008 prövas för första gången förutsättningarna för implementering av projekt i 
reguljär verksamhet i samband med att samordningsförbundets finansiering av två projekt 
preliminärt upphör. Här krävs en strukturerad och konstruktiv dialog mellan 
ägarrepresentanterna och samordningsförbundet. I implementeringsarbetet måste 
tydliggöras vad som ingår i myndigheternas reguljära uppdrag och vad som ligger i 
samverkansuppdraget och därmed underlättas av en fortsatt, finansiell samordning. 
Implementering kan även avse delar av den bedrivna verksamheten. 
 
De insatser som fortsättningsvis finansieras av samordningsförbundet ska prövas utifrån 
ovanstående analyser och slutsatser. En ökad grad av delfinansiering från berörda 
myndigheter redan i ett inledningsskede kan öka förutsättningarna för att resultatmässigt 
framgångsrika verksamheter kan fortsätta och bli en del av den reguljära verksamheten.  
Under 2008 ska samordningsförbundet även aktivt verka för att strukturfondsmedel 
används som delfinansiering vid rehabiliteringsinsatser i Skellefteå.  
 
Samordningsförbundets verksamhet är fortfarande i ett inledningsskede. De två första 
årens erfarenheter visar att gemensam analys av behov, resultat och ny kunskap samt 
gemensamma ställningstaganden till förändringsbehov i den reguljära verksamheten är 
långsiktiga frågor. Det är därför önskvärt att de övergripande ekonomiska 
förutsättningarna för finansiell samordning ges i så god tid som möjligt.  
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2. Samordningsförbundet Skellefteå 
 
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 svara för finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd/arbetsförmedling, 
landstinget och kommunen i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  
 
De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte 
att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.  
 
3.  Samordningsförbundets organisation 
 
Samordningsförbundet i Skellefteå leds av en styrelse som består av fyra ledamöter och 
fyra ersättare utsedda av respektive huvudman.  
 
Styrelsen har bl.a. till uppgift att: 

o besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
o varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 

nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en 
preciserad årsbudget 

o stödja samverkan mellan samverkansparterna 
o finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas samlade 
ansvarsområde  

o svara för uppföljning och utvärdering  
 
Skellefteå kommun bistår, via tjänsteköpsavtal, samordningsförbundet med 
samordnarinsatser i form av planering/beredning, verkställighet, 
utvärderings/uppföljningsinsatser och information om Samordningsförbundet Skellefteå 
och finansiell samordning. I uppdraget ingår även kontakter med och stöd till olika 
intressenter som ansöker om medel från samordningsförbundet, koordinering av olika 
aktiviteter som uppstår inom ramen för samordningsförbundets verksamhet samt 
kontakter med representanter för de fyra huvudmännen på lokal, regional och nationell 
nivå.  
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Avtal finns även med Skellefteå kommun angående administrativ och ekonomisk service 
innefattande ekonomistöd/service samt personaladministrativ redovisning och 
handläggning.  
 
På tjänstemannanivå finns också en lokal samverkansgrupp (LSG) som är ett viktigt 
forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Den lokala 
samverkansgruppens viktigaste uppgift gentemot samordningsförbundet är att vara 
beredningsorgan för projekt/verksamheter som aktualiseras för finansiering hos förbundet 
samt utgöra styrgrupp för enskilda projekt/verksamheter. Lokala samverkansgruppen 
utgör ett viktigt organ som legitimitetsskapare för de projekt/verksamheter som 
finansieras av förbundet.  
 
Samordningsförbundet samarbetar även med mentorgruppen i Skellefteå genom att 
medlemmar i gruppen fungerar som medbedömare i enskilda projekt/verksamheter. 
Medbedömarens uppgift är bl.a. att tillföra en utomståendes synpunkter på arbetssätt och 
arbetsformer.  
 
Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer utsedda av huvudmännen. 
 
4. Samordningsförbundets styrning och ledning 
 
Verksamhetsplanen beskriver samordningsförbundets vision, strategi för att nå visionen, 
perspektiv/fokusområden, målgrupp samt mål, mått och aktiviteter för 2008.  
 
Tillsammans utgör dessa delar samordningsförbundets styrkort; en modell för balanserad 
styrning och ledning av verksamheten.  
 
För åren 2009 och 2010 redovisas samordningsförbundets inriktning i form av 
övergripande verksamhetsområden. 
 
4.1. 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.  
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4.2 Strategi  

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

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets 
värdeskapare ska fyra perspektiv/fokusområden utgöra grunden för förbundets planerade 
verksamhet under 2008: 
 

• Individen  
• Förnyelse/utveckling 
• Arbetssätt/processer 
• Ekonomi 

 
4.3.1 Individen  
 
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. Individens egen kraft och motivation är en viktig utgångspunkt. 
 
Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan att 
frånta individen det egna ansvaret. 
 
4.3.2 Förnyelse/utveckling 
 
Förnyelse och utvecklingsperspektivet 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. 
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I den allmänna debatten ökar kraven på samverkan inom och mellan myndigheter. 
Förnyelse/utvecklingsperspektivet, där den struktur för samverkan som byggs upp 
möjliggör effektivt resursutnyttjande, är också grunden för respektive myndighets 
ställningstagande om implementering av metoder och arbetssätt i den reguljära 
organisationen. 
 
 
4.3.3 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 framförallt 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 strategiska och operativa verksamhet 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.  
 
4.3.4 Ekonomi 
 
Ett övergripande mål med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning 
ska minska (sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, försörjningsstöd 
samt arbetslöshetsersättningar). 
 
Samordningsförbundets insatser måste därför, förutom sedvanlig redovisning av 
verksamhetens utfall i bokslut, även utvärderas när det gäller samhällsekonomiska 
konsekvenser av genomförda aktiviteter. 
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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. 
 
Under 2008 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 inte 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 2008 ska arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser genomföras för personer med 
långvarig offentlig försörjning och komplex problematik i form av psykosociala och 
socialmedicinska rehabiliteringsbehov.  
 
Jämställdhet och integration ska främjas och genomsyra samordningsförbundets insatser.  
Mångfald i arbetslivet liksom kunskap och handlingsförmåga när det gäller att motverka 
diskriminering är viktiga frågor både när det gäller minskat utanförskap och ökat 
arbetskraftsutbud.  
 
6. Mål, mått och aktiviteter för 2008 

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 2008: 
 
6.1 Individen  
 
Mål 
 

1. Minst 50 % av de individer som deltar i samverkansinsatser finansierade av 
samordningsförbundet 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 
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Mått  
 

1. Antal individer som erhåller arbete eller påbörjar studier efter avslutad aktivitet 
2. Antal individer som är i arbete eller studerar 6 månader efter avslutad aktivitet  
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 

 
 
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 

 
6.2 Förnyelse/utveckling 
 
Mål 
 

1. Utveckla sektorsövergripande metoder och synsätt 
2. Utveckla gemensam kunskap och utvärderingskompetens 
 

Mått 
 

1. Antal sektorsövergripande metoder och synsätt som definieras och etableras i 
reguljär verksamhet 

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

utvärderingskompetens utvecklas inom ramen för finansiell samordning  
 
Aktiviteter 
 

1. Utgå från individens behov vid planering och genomförande av individuella 
insatser  
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2. Öka kunskapen om deltagande aktörers uppdrag och olika 
myndighetsrepresentanters yrkesroller 

3. Tillskapa lokala mötesplatser för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
4. Genomföra gemensam kartläggning, uppföljning och utvärdering 
5. Utarbeta partsgemensamma handlingsplaner för hur implementeringen av varje 

enskilt projekt ska genomföras 
 
6.3 Arbetssätt/processer 
 
Mål 
 

1. Alla bedömningar i individärenden baseras på gemensamma handlings- och 
behandlingsplaner  

2. Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskap om 
varandras uppdrag 

3. Alla aktiviteter organiseras med utgångspunkt från individens behov 
 
Mått 
 

1. Antal gemensamma handlings/behandlingsplaner 
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.  
2. Gemensamma handlingsplaner. 
3. Samlokalisering av berörda aktörers myndighetsrepresentanter. 
4. Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
5. Kartläggning och behovsinventering i syfte att ta fram ny kunskap om målgrupper 

och deras behov.  
 

6.4 Ekonomi  
 
Mål 
 

1. Budget i balans 
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2. Effektivt resursutnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv 
 
Mått 
 

1. Ekonomiskt utfall (kronor) 
2. Respektive projekts/verksamhets ekonomiska effekter i ett individ-, myndighets- 

och samhällsperspektiv  
 

Aktiviteter 
 

1. Rapporter varje kvartal om utfall och prognos 
2. Utarbeta och tillämpa modell för samhällsekonomisk resultatbedömning 
 

 
7. Övergripande verksamhetsområden 2009 

Under 2008 prioriterar samordningsförbundet insatser för gruppen ungdomar i åldern 18-
30 år. Denna prioritering ska ligga fast även 2009 då det är mycket angeläget att 
ungdomar i kommunen inte hamnar i en gråzon mellan olika myndigheter eller blir 
föremål för onödig rundgång.  
 
Under 2009 bör även fler erfarenheter av genomförda/pågående projekt kunna omsättas i 
nya insatser på individ- eller allmän nivå.  
 
Mål, mått och aktiviteter ska så långt det är möjligt baseras på pågående studier av 
ungdomsarbetslöshetens orsaker och ungdomar i länet med funktionshinder . Olika 
insatser för ungdomar som sker inom samordningsförbundets ram ska sammanlänkas och 
organiseras i en gemensam struktur. 
 
Utbildning är en viktig förutsättning för det fortsatta utvecklingsarbetet. De behov av 
fortsatt utbildning/kompetensutveckling som framkommer i den gemensamma 
kompetensutvecklingsinsats som genomförs under 2008 ska utgöra underlag för 
ställningstaganden om nya insatser i syfte att förbättra kunskaperna såväl inom 
rehabiliterings- och samverkansområdet i stort som inom särskilt riktade områden. 
Utbildningar ska i så stor utsträckning som möjligt genomföras med deltagare från olika 
verksamheter och myndigheter vid samma tillfälle. 
 
Finansiering av samordnad rehabilitering via Europeiska socialfonden ska utgöra ett 
återkommande inslag under hela perioden 2008 t.o.m. 2013. Ambitionen är att stödja 
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lokala/regionala aktörer att söka medel för insatser inom rehabiliteringsområdet och att 
samordnings förbundet kan utgöra medfinansiär till sådan verksamhet.  
 
 

8. Övergripande verksamhetsområden 2010 

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 
utarbetats i samverkan med samordningsförbunden i Lycksele och Umeå. Arbetet med 
den nationella uppföljningsmodellen SUS ska även stödjas aktivt. 
 
Under 2010 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.  
 
 
 
 
 
 
9.  Budget 2008 och plan 2009 – 2010 
 
 
 

 Tkr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2005-
2010 

  Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt
             
Intäkter            
             
 - Försäkringskassan i Västerbotten 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 18 000
 - Skellefteå kommun 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000
 - Västerbottens läns landsting 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 9 000
Övriga intäkter 0 3 6 0 0 0 9
Summa intäkter 6 000 6 003 6 006 6 000 6 000 6 000 36 009
             
Kostnader            
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 Tkr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2005-
2010 

  Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt
Projektkostnader            
             
 - Projektkostnader, se bil 0 1 054 7 650 7 232 2 648 658 19 242
             
 - Nya projekt/verksamheter, se bil 0 0 0 3 720 3 000 4 252 10 972
                
Summa projektkostnader 0 1 054 7 650 10 952 5 648 4 910 30 214
             
Projektnära kostnader            
             
 - Extern kartläggning/analys 0 0 0 60 60 60 180
 - Extern utvärdering 0 0 10 150 135 90 385
   - varav datasystem för 
uppföljning 0 0 0 60 20 20 

100

   - varav kostnad för 
medbedömare 0 0 10 10 10 10 

40

   - varav utvärdering Närsjukvård 0 0 0 25 0 25
   - varav samhällsekonomisk 
analys 0 0 0 80 80 60 

220

 - Information 0 22 10 80 80 80 272
   - varav konferenser och 
seminarier 0 10 10 60 60 60 

200

   - varav infomtrl, hemsida 0 12  20 20 80 132
Summa projektnära kostnader 0 22 20 290 275 230 837
             
Kansli-/administrativa kostnader            
 - Arvoden till styrelsen 15 149 135 140 143 146 728
 - Arvoden till revisorer 0 36 20 30 35 40 161
 - Ekonomisk administration 0 180 156 156 159 162 813
 - Tjänsteman, (0,50) 0,75 årsarb 0 441 622 660 660 660 3 043
 - Lokal, dator, telefon, mm för tjm 0 0 0 0 0 0 0
 - Resor, konferenser/utbildning 0 109 53 90 90 90 432
 - Övrigt adm 0 12 10 25 25 30 102
Summa kansli/adm kostnader 15 927 996 1101 1112 1128 5 279
             
Summa kostnader 15 2 003 8 666 12 343 7 035 6 268 36 330
             
Resultat före finansiella poster 5 985 4 000 -2 660 -6 343 -1 035 -268  
             
Finansiella intäkter 0 183 350 200 50 25 808
             
Resultat efter finansiella poster 5 985 4 183 -2 310 -6 143 -985 -243  
Resultat inkl. överf. fr. föreg. år 5 985 10 168 7 858 1 715 730 487  
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Bilaga budget 2008, plan 2009-2010     
         

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2005-
2010

  Utfall Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt
             
Projektkostnader            
             
Projektkostnader            
 - Utsikten 0 1054 3 280 1 045 0 0 5 379
 - Utredning ungdomsarbetslöshet 0 0 0 360 0 0 360
 - Supported Employment  0 0 1 600 2 200 890 0 4 690
 - Mellansteget 0 0 1 000 1 200 1200 658 4 058
 - Närsjukvårdsprojektet 0 0 400 380 77 0 857
 - KOM-MED 0 0 500 1 000 480 0 1 980
 - SIN 0 0 400 432 0 0 832
 - Ungdomshälsa i Skellefteå 0 0 330 85 0 0 415
 - Förstudie unga m funktionshinder 0 0 40 44 0 0 84
 - Gemensam kompetensutveckling 0 0 100 486 0 0 586
S:a projektkostnader 0 1 054 7 650 7 232 2 648 658 19 241
Nya projekt/verksamheter    3 720 3 000 4 252 10 972
S:a totala projektkostnader 0 1 054 7 650 10952 5 648 4 910 30 213
 
 
   
 

       
 

    Epost: stellan.berglund@skelleftea.se 
 

     Sida 15(15) 


