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Lagen om finansiell samordning har funnits sedan den 1 januari 2004. 
Genom finansiell samordning ges huvudmännen inom rehabiliteringsområdet 
nya möjligheter att effektivisera den gemensamma resursanvändningen och 
samordna sina insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin 
förmåga till förvärvsarbete.

För att finansiell samordning ska komma till stånd krävs att försäkringskassa, 
arbetsförmedling, landsting/region och kommun deltar som samverkande 
parter.

Den finansiella samordningen ska bedrivas genom ett fristående samord-
ningsförbund där parterna är representerade. Ett samordningsförbund ska 
besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen samt stödja 
samverkan mellan samverkansparterna.

Förbundet ska finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och andra ak-
tiva åtgärder inom de samverkande parternas ansvarsområde. Förbundet 
svarar också för lokal uppföljning och utvärdering. Däremot får samordnings-
förbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda personer.

Försäkringskassan får disponera medel för sjukpenning till finansiell samord-
ning. Detta utgör statens andel och ska därmed finansiera försäkrings-
kassans och arbetsförmedlingens deltagande. Landsting/region ska bidra 
med en fjärdedel och den eller de kommuner som deltar bidrar med en fjär-
dedel av finansieringen. Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk 
person som har egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvänd-
ningen. För närvarande finns cirka 70 samordningsförbund i landet.
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1. Inledning



2. Samordningsförbundet Skellefteå

Samordningsförbundet Skellefteå har från och med december 2005 ansvaret för den 
finansiella samordningen i Skellefteå. De samverkande parterna är försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. En för-
bundsordning har antagits av huvudmännen.

Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter från samtliga fyra 
myndigheter vilket ger samverkande parter unika möjligheter att utveckla det lokala väl-
färdsarbetet. Samordningsförbundet kan utveckla och tillämpa en helhetssyn på indi-
videns behov och ta ett samlat ansvar för insatserna som inte är möjligt inom respektive 
myndighet.

2.1 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:

● Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
● 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.

● Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
● Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas samlade 
ansvarsområde.

● Svara för uppföljning och utvärdering.

Skellefteå kommun bistår, via tjänsteköpsavtal, samordningsförbundet med samord-
narinsatser i form av planering/beredning, verkställighet, utvärderings/ uppföljningsin-
satser och information. I uppdraget ingår även kontakter med och stöd till olika in-
tressenter som ansöker om medel från samordningsförbundet, koordinering av olika ak-
tiviteter som uppstår inom ramen för samordningsförbundets verksamhet samt kontak-
ter med representanter för de fyra huvudmännen på lokal, regional och nationell nivå. 
Avtal finns även med Skellefteå kommun angående administrativ och ekonomisk ser-
vice innefattande ekonomistöd/service samt personaladministrativ redovisning och 
handläggning.

På tjänstemannanivå finns också en lokal samverkansgrupp (LSG) som är ett viktigt 
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forum för dialog om gemensamma insatser mellan de olika myndigheterna. 
Den lokala samverkansgruppen utgör även beredningsorgan för projekt/ 
verksamheter som aktualiseras för finansiering hos samordningsförbundet 
samt styrgrupp för projekt/verksamheter som finansieras av förbundet. Loka-
la samverkansgruppen utgör även 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 pro-
jekt/verksamheter.

Medbedömarens uppgift är bl.a. att tillföra en utomståendes synpunkter på 
arbetssätt och arbetsformer. Samordningsförbundets verksamhet granskas 
av revisorer utsedda av huvudmännen.

2.2 Samordningsförbundets målgrupper och 
verksamhet

Målgruppen för finansiell samordning i Skellefteå är personer i förvärvsaktiv 
ålder med behov av insatser från flera rehabiliteringsaktörer. Ungdomar ska 
prioriteras. Målgruppens storlek beräknas uppgå till 5 % av den yrkesverk-
samma befolkningen, vilket för Skellefteå del motsvarar cirka 2 100 personer 
i åldern 18-64 år. I åldersgruppen 18-24 år beräknas cirka 300 ungdomar 
vara i behov av samordnade insatser. 

Sedan starten i december 2005 har samordningsförbundet beslutat om 
finansiering av totalt 16 verksamheter/projekt. Av dessa avser 12 samordnad 
rehabilitering för individer, två kartläggningar och ett gemensam kompetens-
utveckling för personal inom de fyra myndigheterna. Samordningsförbundet 
deltar även som medfinansiär i ett projekt där Europeiska socialfonden (ESF) 
är huvudfinansiär.

Fyra av dessa 16 verksamheter/projekt är avslutade. Av dessa har två fort-
satt som reguljär verksamhet, ett övergått till ESF-projekt och ett (en kart-
läggning av ungdomsarbetslöshetens omfattning och orsaker) avslutats. 
Närmare 700 individer i åldern 16-64 har fått/får tillgång till samordnade re-
habiliteringsinsatser via finansiering av samordningförbundet Skellefteå. De 
individuella insatserna har ett brett fokus med många olika inslag, t.ex. ut-
redning/bedömning, gemensamma handlingsplaner, arbetslivsinriktad reha-
bilitering, psykosocial och medicinsk rehabilitering, arbetsträning, arbets-
livspraktik, m.m. 

2. Samordningsförbundet Skellefteå
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3. Samordningsförbundets ledning
och styrning

Viktiga framgångsfaktorer i den samordnade rehabiliteringen är att insatserna utgår från 
individens behov och att individen känner delaktighet i planeringen och genomförandet 
av insatserna. Individens egen kraft och motivation är också en viktig utgångspunkt. 
Personal-, lokal-, verksamhets- och metodmässig samverkan har utgjort grundläggande 
principer i syfte att säkerställa rätt rehabilitering ur den enskildes perspektiv och effek-
tivt nyttjande av samhällets resurser.

Totalt har närmare 30 årstjänster i form av anställda hos de fyra huvudmännen; 
försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och landsting eller externa utförare finan-
sierats med medel från samordningsförbundetsedan första projektet startade 2006. 
Personalens kompetens och engagemang samt stödet från de olika myndigheterna är 
avgörande för hur samtliga verksamheter lyckas nå sina mål. Samordningsförbundet 
har även en viktig uppgift när det gäller att följa och stödja de olika verksamheterna.

Verksamhetsplanen beskriver samordningsförbundets vision, strategi för att nå visio-
nen, perspektiv/fokusområden, målgrupp samt mål, mått och aktiviteter för 2009. Till-
sammans utgör dessa delar samordningsförbundets styrkort; en modell för balanserad 
styrning och ledning av verksamheten. Styrkortet redovisas som bilaga till verks-
asmhetsplanen.  För åren 2010 och 2011 redovisas samordningsförbundets inriktning i 
form av övergripande verksamhetsområden.

3.1 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”.

3.2 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 16-64 år i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla ar-
bete och egen försörjning.
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3.3 Perspektiv/fokusområden

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samord-
ningsförbundets värdeskapare ska fyra perspektiv/fokusområden utgöra 
grunden för förbundets planerade verksamhet under 2009:

● Individen
● Förnyelse/utveckling
● Arbetssätt/processer
● Ekonomi

3.3.1 Individen

Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan mellan sam-
verkansparterna. Den enskilde individens behov utgör grunden för de ak-
tiviteter 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 enskil-
da individer vill undvika ett bidragsberoende. Individens egen kraft och mo-
tivation är en viktig utgångspunkt.

Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes för-
måga utan att frånta individen det egna ansvaret.

3.3.2 Förnyelse/utveckling

Förnyelse och utvecklingsperspektivet är centralt då finansiell samordning 
ger unika möjligheter att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samord-
ningen 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 och förnyelse/utveckling 
vad avser formerna för samverkan inom och mellan myndigheter.

3. Samordningsförbundets ledning 
och styrning
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Förnyelse/utvecklingsperspektivet, där den struktur för samverkan som byggs upp möj-
liggör effektivt resursnyttjande, är också grunden för respektive myndighets ställnings-
tagande om implementering av metoder och arbetssätt i den reguljära organisationen.

3.3.3 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 utgångs-
punkt 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 kun-
skap. Förslag och idéer från dem som möter våra medborgare i det dagliga arbetet ska 
stimuleras. Den lokala samverkansgruppen i Skellefteå (LSG) utgör ett viktigt forum för 
sådana förslag och idéer samt för kartläggning, analys, och genomförande av samord-
ningsförbundets gemensamma insatser.

Samverkansgruppen utgör också en del av samordningsförbundets strategiska och 
operativa verksamhet för information, beredning och verkställighet.
Erfarenhetsinhämtning från brukargrupper i form av inflytanderåd och brukarrevisioner 
är ett nytt område där erfarenheter kan inhämtas från det nyligen inledda inflytandepro-
jektet. För att kunna avläsa resultat och bedöma insatserna utifrån samordningsför-
bundets mål ska metoder utvecklas och resurser avsättas för uppföljning, reflektion och 
utvärdering.

3.3.4 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 ska därför, förutom sedvanlig redovisning av verk-
samhetens utfall i hel- och delårsbokslut, även utvärderas när det gäller samhällseko-
nomiska effekter av genomförda aktiviteter.

3. Samordningsförbundets ledning
och styrning
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4. Målgrupp

Personer i åldern 16-64 år med behov av offentlig försörjning i form av sjuk-
penning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, arbetslöshetsersättning 
eller försörjningsstöd samt samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två 
av samverkansparterna.

Målgruppen identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd. Samordnings-
förbundets ambition är att finansiera tidiga och samordnade insatser som 
syftar till att motverka behovet av omfattande rehabilitering. Individuellt före-
byggande insatser och/eller förebyggande insatser för definierade riskgrup-
per kan även vara aktuella.

Under 2009 ska samordningsförbundets insatser i första hand inriktas mot 
unga personer i åldern 16-30 år som har behov av samordnade rehabili-
teringsinsatser. Arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska även genomfö-
ras för personer med långvarig offentlig försörjning och komplex problematik 
i form av kognitiva funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.
Jämställdhet och integration ska främjas och genomsyra samordningsför-
bundets insatser.

Mångfald i arbetslivet liksom kunskap och handlingsförmåga när det gäller 
att motverka diskriminering är viktiga frågor både när det gäller minskat ut-
anförskap och ökat arbetskraftsutbud.
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För att underlätta planering, styrning och uppföljning har följande mål, mått och 
aktiviteter fastställts inom respektive perspektiv/fokusområde under 2009:

5.1 Individen

Mål

● Minst 50 % av totala antalet individer som deltar i samordnad rehabilitering 
erhåller arbete eller påbörjar studier efter avslutad aktivitet.

● Minst 75 % av de individer som deltar i samordnad rehabilitering uttrycker att 
deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet.

● Alla individer upplever att de hade stora möjligheter att påverka genomförandet 
av insatserna.

Mått

● Antal individer som erhåller arbete eller påbörjar studier efter avslutad aktivitet.
● Antal individer som är i arbete eller studerar 6 månader efter avslutad aktivitet.
● Antal individer som upplever att deras livssituation förbättrats.
● Antal individer som upplever att de hade stora möjligheter att påverka 

genomförandet av insatserna.

Aktiviteter

Tidig och samordnad rehabilitering i form av projektverksamhet eller reguljär verk-
samhetsutveckling Individuella insatser i form av bl.a:

● Gemensamma handlingsplaner.
● Arbetsrehabilitering.
● Arbetsträning.
● Psykosocial eller medicinsk rehabilitering.
● Utbildning.
● Arbetsmarknadsprogram.
● Praktik.
● Gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar.
● Gemensam erfarenhetsåterföring.
● Förebyggande och främjande insatser.

5. Mål, mått och aktiviteter för 2009
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5. Mål, mått och aktiviteter för 2009

5.2 Förnyelse/utveckling

Mål

● Utveckla hållbara och gränsöverskridande metoder och synsätt.
● Utveckla gemensam kunskap och utvärderingskompetens.

Mått

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

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

utvärderingskompetens utvecklas inom ramen för finansiell 
samordning.

Aktiviteter

● Utgå från individens behov vid planering och genomförande av 
individuella insatser.

● Öka kunskapen om deltagande aktörers uppdrag och yrkesroller.
● Tillskapa lokala mötesplatser för kontinuerligt kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte.
● Genomföra gemensam kartläggning, uppföljning och utvärdering.
● Utarbeta handlingsplaner för hur implementeringen av framgångsrika 

arbetssätt ska genomföras.

5.3 Arbetssätt/processer

Mål

● Samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från 
individens hela
behovsbild.

● Alla bedömningar i individärenden baseras på gemensamma 
handlingsplaner.
Medverkande myndigheters representanter har respekt för och 
kunskap om varandras uppdrag.

● Framgångsrika arbetssätt implementeras i reguljär verksamhet.
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Mått

● Deltagarnas upplevelse av hur deras individuella behov påverkat val av 
aktiviteter och genomförande.

● Antal gemensamma handlingsplaner.
● Medverkande aktörers upplevelse av respekten för och kunskapen om

varandras uppdrag.
● Arbetssätt som implementerats i reguljär verksamhet.

Aktiviteter

● Gemensamma bedömningsteam.
● Gemensamma handlingsplaner.
● Samlokalisering av berörda aktörers myndighetsrepresentanter.
● Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
● Kartläggning och behovsinventering i syfte att ta fram ny kunskap om

målgrupper och deras behov.
● Gemensam modell för utvärdering/uppföljning.

5.4 Ekonomi

Mål

● Budget i balans.
● Effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Mått

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

myndighets- och samhällsekonomiskt perspektiv.

Aktiviteter

● Rapporter varje kvartal om utfall och prognos.
● Tillämpa modell för samhällsekonomisk utvärdering av enskilda projekt.

5. Mål, mått och aktiviteter för 2009
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6. Beslutad och planerad verksamhet 
2009

Följande verksamheter/projekt är beslutade och kommer att pågå under 
2009.

Verksamhet/Projekt Inriktning Start Slut

Utsikten Stöd till arbete/studier för unga 2006-06 2009-08
18-30 år.

Supported Employment Stöd till arbete/studier för psykiskt 2007-03 2009-12
funktionshindrade 18-40 år.

Mellansteget Stöd till arbete/studier för ung- 2007-01 2010-06
domar 18-30 år med utvecklIngs-
störning.

Närsjukvårdsprojektet Förebygga/förkorta sjukskrivningar 2007-01 2009-03
för personer 18-64 år.

KomMed-projektet Stöd till arbete/studier för arbetslösa 2007-08 2009-08
och/eller sjukskrivna/personer med
S/A-ersättning 18-64 år. Ungdomar
18-30 år prioriteras.

Gemensam kompetens- Gemensam utbildning, erfaren- 2007-11 2009-02
utveckling af-fk-kommun- hetsutbyte, m.m. för handläggande
landsting personal och chefer.

Kartläggning av unga Underlätta för unga med funktions- 2007-10 2009-02
med funktionshinder hinder 18-25 år att finna, få och

behålla ett arbete.

SPIRA-projektet Medfinansiering ESF-projekt. 2008-08 2009-12

Inflytandeprojektet Stöd till arbete/studier samt ökad 2008-09 2009-08
delaktighet för psykiskt funktionshin-
drade 18-64 år. Ungdomar 18-30 år
prioriteras.

Arbetsmarknadstorget Stöd till arbete/studier för unga, 2006-06 2009-08
arbetslösa 16-25 år.

Neurokognitiv Utredning/bedömning samt stöd till 2008-12 2009-11
rehabilitering arbete, studier för personer 18-40 år

med neurokognitiva funktions-
nedsättningar.

Neuropsykiatrisk Samordning av samhällets insatser 2008-12 2009-11
samordning med inriktning arbete/sysselsättning 

för personer med neurospsykiatriska
funktionshinder 18-64 år.
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Samordningsförbundet har sedan starten sett det som synnerligen angeläget att ung-
domar kan etablera sig i samhället och inte blir föremål för onödig rundgång mellan oli-
ka myndigheter. Ungdomar som uppbär offentlig försörjning under längre tid eller på 
annat sätt riskerar utanförskap har därför varit en prioriterad grupp. Denna prioritering, 
liksom inriktningen att samordningsförbundets medel huvudsakligen ska användas till 
samordnad rehabilitering för individer, ligger fast för 2009 genom redan beslutade verk-
samheter/projekt.

En ambition är att i samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och 
landsting kartlägga och organisera arbetslivsinriktade insatser för ungdomar i en ge-
mensam struktur, till exempel ”En dörr in–verksamhet”, i syfte att erbjuda rätt insats så 
tidigt som möjligt och på så sätt motverka utanförskap och långvarigt bidragsberoende. 
Projektet ”Arbetsmarknadstorget” har getts ett särskilt uppdrag att förtydliga de lokala 
formerna för sådan verksamhet. 

Samordningsförbundet kommer även fortsättningsvis under planeringsperioden att 
aktivt verka för att strukturfondsmedel används som delfinansiering vid rehabiliterings-
insatser i Skellefteå. 

Det ekonomiska utrymmet för nya verksamheter/projekt under 2009 är begränsat. Där-
med ökar kraven på att undersöka möjligheterna till finansiering inom ordinarie verk-
samhet innan en eventuell ansökningsprocess inleds.

Under 2009 kommer följande aktiviteter att genomföras:

Processtöd

Samordningsförbundet finansierar processtöd i olika former. Under planeringsperioden 
kommer sådana insatser att öka i omfattning. Med processtöd avses stöd för att 
genomföra förändringar i arbetssätt, metod eller organisation.

Under 2009 planeras bland annat insatser i syfte att stimulera och underlätta samarbe-
te och kunskapsutbyte mellan handläggare och chefer hos de fyra myndigheterna i 
form av en webbaserad aktivitetskatalog samt stöd för att etablera kontinuerliga hand-
läggarnätverk.

Implementering

Under 2009 upphör preliminärt 8 verksamheter/projekt vilka avser samordnad rehabili-
tering för individer. Därmed ska också förutsättningarna för implementering av arbets-
sätt/metoder, organisering, personalresurser, m.m., i reguljär verksamhet prövas. Sam-
ordningsförbundet kan i vissa fall, under en tidsbegränsad period, finansiera imple-
mentering av projekt.

6. Beslutad och planerad 
verksamhet 2009
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Denna process kräver en strukturerad och konstruktiv dialog mellan ägarre-
presentanterna och samordningsförbundet. I implementeringsarbetet måste 
tydliggöras vad som ingår i myndigheternas reguljära uppdrag samt vad som 
ligger i samverkansuppdraget och därmed underlättas av en fortsatt, finan-
siell samordning. Implementering kan även avse delar av den bedrivna verk-
samheten.

Vid prövningen av framtida insatser med samordningsförbundet som 
finansiär är det angeläget att redan före projektstart fördjupa analysen av 
förutsättningarna för implementering. 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.

Utbildningsinsatser

Utbildningar som berör samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering med 
samtliga fyra myndigheter som målgrupp ska genomföras i större utsträck-
ning. Samordningsförbundets utbildningar ska anpassas till medlemmarnas 
förutsättningar och behov.

Arbetsförmåga

Samordningsförbundet ska stödja ett utvecklingsarbete för att öka graden av 
enighet avseende begreppet arbetsförmåga bland berörd personal hos för-
bundets medlemmar.

Uppföljning

Förutsättningarna för uppföljning och utvärdering förändras löpande och 
måste anpassas till rådande förutsättningar. Samordningsförbundet använ-
der tre uppföljningssystem; SUS, självvärderingsmodellen och samhällseko-
nomiska analyser.

Mätningen av individdata är en avgörande variabel. Det nationella uppfölj-
ningssystemet SUS ska användas och kompletteras med lokala bearbet-
ningar i syfte att underlätta erfarenhetsutbyte och analys.

6. Beslutad och planerad 
verksamhet 2009
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Det ekonomiska utrymmet enligt plan för nya projekt 2010 kommer i första hand att an-
vändas till finansiering av samordnad rehabilitering för individer. Ungdomar i åldern 16-
30 år prioriteras.

Fortsatta aktiviteter inom områdena processtöd, implementering, utbildningsinsatser, 
och uppföljning ska även genomföras.

7. Övergripande verksamhets-
områden 2010

6.1 Utvecklingsfrågor

Samordningsförbund är en relativt ny företeelse. Samordningsförbundet Skellefteå vill 
bidra till utveckling både när det gäller arbetssätt/metoder, organisering, styrmedel och 
uppföljning/utvärdering samt gemensamt förhållningssätt och gemensamma begrepp 
mellan berörda myndigheter och aktörer.

För att utveckla finansiell samordning och samverkan, såväl i projektform som reguljär 
samverkan, mellan myndigheter i Skellefteå behöver samordningsförbundet också ingå 
i regionala och nationella sammanhang. Samordningsförbundet vill därför vara rep-
resenterade och medverka aktivt i dessa sammanhang. Det finns också ett ansvar som 
offentlig verksamhet att dela med sig av de erfarenheter och kunskaper som utvecklas.

De verksamheter samordningsförbundet finansierar ska ha hög kvalitet. Genom att be-
skriva och dokumentera arbetssätt, processer, organisering och resultat, inklusive 
samhällsekonomiska effekter, bidrar förbundet till att kvaliteten säkras. Härigenom ska-
pas också möjlighet att föra över kunskap till andra organisationer och intressenter.

Samordningsförbundet ska vara uppmärksam på förändrade förutsättningar hos de 
samverkande parterna och de övergripande ekonomiska förutsättningarna för finansiell 
samordning samt vara beredd att möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter aktiv 
omvärldsbevakning och flexibilitet i verksamheten.

6. Beslutad och planerad 
verksamhet 2009
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7. Övergripande verksamhetsområde
2010

Samordningsförbundet finansierar för närvarande inte något projekt 
inom det förebyggande området samtidigt som behovet av sådana in-
satser påtalats i olika sammanhang. Förbundet ska undersöka vilka fö-
rebyggande insatser för specifika riskgrupper som är framgångsrika och 
undersöka möjligheterna att genomföra sådan i Skellefteå.

Under andra halvåret 2009 avslutas preliminärt flera projekt. Samord-
ningsförbundet ska ansvara för att erfarenheterna från projekten sprids 
till berörda och intressenter såväl inom som utom kommunen. Vidare 
ska förbundet informera medlemmarna om erfarenheter och resultat från 
de projekt och aktiviteter som förbundet stödjer.

Samordningsförbundet ska även initiera att medlemmarna genomför in-
terna informationer om finansiell samordning i den egna verksamheten 
samt medverka i och stödja detta arbete.

8. Övergripande verksamhetsområde
2011

Under 2011 är ambitionen att utveckla analysen av nya, framförda be-
hov och erfarenheter av redan genomförda och pågående verksam-he-
ter/projekt i syfte att optimera tillgängliga resurser.

För att uppnå ett förbättrat resursnyttjande kan en kartläggning av befint-
liga, arbetslivsinriktade rehabiliteringsaktiviteter inom Skellefte kommuns 
geografiska område vara önskvärd i syfte att förbättra kunskapen om 
vad som finns tillgängligt och hur dessa resurser används.



9. Budget 2009 och plan 2010-2011

Intäkter

Tkr 2007 2008 2009 2010 2011 2007

2011

Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

- Försäkrningskassan i Västerbotten 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000

- Skellefteå Kommun 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500

- Västerbottens läns landsting 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500

Övriga intäkter 7 0 0 0 0 7

Summa intäkter 6 007 6 000 6 000 6 000 6 000 30 007

Kostnader

Tkr 2007 2008 2009 2010 2011 2007

2011

Projektkostnader Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

- Projektkostnader, se bil 5 433 9 744 9 311 996 0 25 484

- Nya projekt/verksamheter 0 0 687 3 402 4 375 8 464

Summa projektkostnader 5 433 9 744 9 998 4 398 4 375 33 948

Projektnära kostnader Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

- Extern kartläggning/analys 0 47 60 60 60 227

- Extern utvärdering 10 150 245 195 195 795

  - varav datasystem för uppföljning 0 60 60 40 40 200

  - varav kostnad för medbedömare 10 10 15 15 15 65

  - varav kostnad för utvärderingsinsatser 0 0 50 60 60 170

  - varav samhällsekonomisk
    utvärdering 0 80 120 80 80 360

- Information 10 80 120 150 150 510

  - varav konferenser och seminarier 10 60 80 90 90 310

  - varav infomtrl, hemsida 0 20 40 60 60 180

Summa projektnära kostnader 20 277 425 405 405 1 532
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Tkr 2007 2008 2009 2010 2011 2007

2011

Kansli-/administrativa kostnader Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

- Arvode till styrelsen 126 145 160 165 170 766

- Arvode till revisorer 11 30 35 40 40 156

- Ekonomisk administration 150 200 205 205 210 970

- Tjänseman, (0,50) 0,75 årsarb 479 660 666 672 680 3 157

- Lokal, dator, telefon, mm för tjm 0 0 0 0 0 0

- Resor, konferenser/utbildning 68 90 110 110 110 488

- Övrigt adm 16 25 25 30 30 126

Summa kansli/adm kostnader 850 1 150 1 201 1 222 1 230 5 653

Summa kostnader 6 303 11 171 11 624 6 025 6 000 41 123

Resultat före finansiella poster -296 -5 171 -5 624 -25 -0 -11 126

Finansiella intäkter 462 400 50 25 10 947

Resultat efter finansiella poster 166 -4 771 -5 574 0 0 -10 179

Reultat inkl. överf. fr. föreg. år 10 345 5 574 0 0 0 0

Projektkostnader 2007 2008 2009 2010 2011 2007

2011

Projektkostnader Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

- Utsikten 1 999 2 305 1 537 0 0 5 841

- Utredning ungdomsarbetslöshet 260 100 0 0 0 360

- Supported Employment 1 320 1 387 1 983 0 0 4 690

- Mellansteget 821 1 100 1 200 937 0 4 058

- Närsjukvårdsprojektet 326 391 140 0 0 857

- KOM MED 330 990 660 0 0 1 980

- SIN 163 358 0 0 0 521

- Ungdomshälsa i Skellefteå 172 241 0 0 0 413

- Förstudie unga med funktionshinder 42 42 0 0 0 84

- Gemensam kompetensutveckling 0 513 73 0 0 586

- SPIRA 0 1 000 0 0 0 1 000

- Medfinansiering SPIRA EFS-projekt 0 250 250 0 0 500

- Inflytandeprojektet 0 59 118 59 0 236

- Arbetsmarknadstorget 0 670 980 0 0 1 650

- Neurokognitiv rehabilitering 0 170 1 864 0 0 2 034

- Neuropsykiatrisk samordnare 0 168 506 0 0 674

S:a projektkostnader 5 433 9 744 9 311 996 0 25 484

Nya projekt/verksamheter 0 0 687 3 402 4 375 8 464

S:a totala projektkostnader 5 433 9 744 9 998 4 398 4 365 33 948

9. Budget 2009 och plan 2010-2011
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