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Styrelsen för samordningsförbundet Skellefteå vill med verksamhetsplanen 
2010 – 2012 lyfta fram den övergripande inriktningen för finansiell 
samordning de kommande tre åren. Utgångspunkten för 
samordningsförbundets verksamhet är lagen om finansiell samordning där 
det framgår vad som förbundet kan göra och till vilka insatserna vänder sig.

Finansiell samordning ger samverkande parter, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting, 
unika möjligheter att utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen 
ger möjlighet till en gemensam arena där samverkande myndigheter kan 
utveckla en helhetssyn och ta ett samlat ansvar utifrån den enskilde 
individens behov.

Samordningsförbundet kan genom att finansiera samordnade insatser bidra 
till att deltagare får rätt rehabilitering och ett adekvat bemötande. 
Samordningsförbundet kan även medverka till ökad kunskap och förbättrad 
kunskapsöverföring mellan myndigheterna samt verksamhetsutveckling och 
effektivare användning av gemensamma resurser. Samordningsförbundet vill 
även bidra till utvecklingen när det gäller verksamhetskvalitet, styrmedel och 
uppföljning/utvärdering. 

Samordningsförbund är en relativt ny företeelse. För att bibehålla och 
utveckla finansiell samordning krävs medverkan i regionala och nationella 
sammanhang. Samordningsförbundet vill därför medverka aktivt i dessa 
sammanhang.

Kraven på samverkan inom och mellan myndigheter ökar i dagens komplexa 
välfärdssystem. 
Styrelsen vill att de som är verksamma direkt eller indirekt i 
samordningsförbundets verksamheter nyttjar den struktur för samverkan som 
byggts upp inom ramen för samordningsförbundets insatser. Därigenom kan 
rätt insatser för den enskilde sättas in snabbare och kontinuiteten förbättras. 

Samordningsförbundet ska uppmärksamma när förutsättningarna förändras 
för de samverkande parterna och vara beredd att möta nya behov av 
samverkan. Detta förutsätter en aktiv omvärldsbevakning, flexibla åtgärder 
och en fungerande dialog med huvudmännen inom rehabiliteringsområdet 
samt andra aktörer och intressenter.
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1. Inledning
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Samordningsförbundets rehabiliterande insatser börjar ofta som projekt samtidigt som 
framgångsrika arbetssätt ofta överförs till ordinarie verksamhet. Implementeringsarbetet 
ska syfta till att hitta långsiktiga lösningar både vad gäller arbetssätt och finansiering av 
de verksamheter som bedöms effektiva ur ett individ- och samhällsperspektiv. 

Om verksamheter inte implementeras hos samverkande parter, men ändå bedöms 
effektiva, kan samordningsförbundet fortsätta att finansiera verksamheten. 
Samordningsförbundet kan i detta sammanhang utgöra en struktur för att säkerställa 
såväl lång- som kortsiktig samverkan.

Det arbetssätt som utvecklats hos samordningsförbundet Skellefteå ska fortsätta under 
kommande verksamhetsperiod. Positiva erfarenheter ska aktivt spridas till intresserade 
och samordningsförbundet ska aktivt vara en arena för att utveckla nya metoder. Nya 
insatser ska föregås av en gemensam dialog med och god förankring hos de 
samverkande parterna.

Det finns alltför många ungdomar som inte etablerar sig i samhället. Det handlar om 
svårigheter att fullfölja studier, få arbete eller att hamna i olika former av utanförskap. 
Samordningsförbundet ser det som angeläget att Skellefteås ungdomar inte hamnar 
mellan myndigheternas stolar utan snabbt och effektivt får det individuella stöd som 
behövs. 

En prioriterad grupp under planeringsperioden ska vara ungdomar i åldern 16-30 år 
med behov av särskilt stöd från flera myndigheter. Det övergripande målet för 
insatserna ska vara att stärka ungdomars identitet och självförtroende som grund för 
deras fortsatta studier och arbete.
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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 
förbundsordning har antagits av huvudmännen.

Samordningsförbundet ska besluta om mål och riktlinjer för den 
finansiella samordningen samt stödja samverkan mellan parterna. 
Förbundet ska finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser och 
andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas 
ansvarsområde. Förbundet svarar också för lokal uppföljning och 
utvärdering. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt 
myndighetsutövning gentemot enskilda personer.

Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har 
egen rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen. 
För närvarande finns 81 samordningsförbund i landet.

Samordningsförbundet leds av en vald styrelse med representanter 
från samtliga fyra myndigheter vilket ger samverkande parter unika 
möjligheter att utveckla det lokala välfärdsarbetet. 
Samordningsförbundet kan utveckla och tillämpa en helhetssyn på 
individens 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.
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Skellefteå kommun bistår, via tjänsteköpsavtal, samordningsförbundet med 
samordnarinsatser i form av planering/beredning, verkställighet, 
utvärderings/uppföljningsinsatser och information. 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. 

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 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. Lokala 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 projekt/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 yrkesverksamma befolkningen, 
vilket för Skellefteå del motsvarar cirka 2 200 personer i åldern 16-64 år. I 
åldersgruppen 16-29 år beräknas cirka 450 ungdomar vara i behov av samordnade 
insatser.



Sedan starten i december 2005 har samordningsförbundet beslutat om 
finansiering av totalt 16 verksamheter/projekt. Av dessa har 13 avsett 
samordnad rehabilitering för individer, två kartläggningar och ett gemensam 
kompetensutveckling för personal inom de fyra myndigheterna. 

Samordningsförbundet har under 2009 beslutat om medfinansiering av fyra 
projekt där Europeiska Socialfonden (ESF) är huvudfinansiär. 

Under 2009 avslutades/avslutas sju projekt som finansierats av 
samordningsförbundet. Av dessa sju fortsätter tre som reguljär verksamhet, 
ett har övergått till ESF-projekt och för ett har ansökan om fortsatt 
finansiering via ESF-medel lämnats in. Ett projekt, Arbetsmarknadstorget, 
har utgjort pilotverksamhet för s.k. En dörr in-verksamhet och en utredning 
pågår för närvarande om möjligheterna att starta sådan verksamhet. Ett 
projekt (Kartläggning av unga med funktionshinder) har avslutats.

Över 700 individer i åldern 16-64 har fått/får tillgång till samordnade 
rehabiliteringsinsatser via finansiering av samordningsförbundet Skellefteå. 
De individuella insatserna har ett brett fokus med många olika inslag, t.ex. 
utredning/bedömning, gemensamma handlingsplaner, arbetslivsinriktad 
rehabilitering, psykosocial och medicinsk rehabilitering, arbetsträning, 
arbetslivspraktik, m.m. 

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 utgör 
grundläggande principer i syfte att säkerställa rätt rehabilitering ur den 
enskildes perspektiv och effektivt nyttjande av samhällets resurser. 

Totalt har över 30 årstjänster i form av anställda hos de fyra huvudmännen; 
försäkringskassa, arbetsförmedling, kommun och landsting eller externa 
utförare finansierats med medel från samordningsförbundet sedan 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 
stödja och följa upp de olika verksamheterna.
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3. Samordningsförbundets styrning
och ledning

Verksamhetsplanen beskriver samordningsförbundets vision, strategi för att nå 
visionen, perspektiv/fokusområden, målgrupp samt mål, mått och aktiviteter för 2010. 

Tillsammans utgör dessa delar samordningsförbundets styrkort; en modell för 
balanserad styrning och ledning av verksamheten. Styrkortet redovisas som bilaga till 
verksamhetsplanen.

För åren 2011 och 2012 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 
samordningsförbundets värdeskapare ska fyra perspektiv/fokusområden 
utgöra grunden för förbundets planerade verksamhet under 2010:

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

3.3.1 Individen

Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan mellan 
samverkansparterna. 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.

3.3.2 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.

I den allmänna debatten ökar kraven på samverkan och förnyelse/utveckling 
vad avser formerna för samverkan inom och mellan myndigheter. 
Förnyelse/utvecklingsperspektivet, där den struktur för samverkan som 
byggs upp möjliggör effektivt resursnyttjande, är också grunden för 
respektive myndighets ställningstagande om implementering av metoder och 
arbetssätt i den reguljära organisationen.
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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 
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 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 
samordningsförbundets 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 utvärdering i form 
av brukarrevisioner är ett nytt område där kunskaper kan inhämtas från deltagare i av 
samhället och samordningsförbundet finansierade insatser. 

För att kunna avläsa resultat och bedöma insatserna utifrån samordningsförbundets 
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 arbetslöshetsersättning).

Samordningsförbundets insatser ska därför, förutom sedvanlig redovisning av 
verksamhetens utfall i hel- och delårsbokslut, även utvärderas när det gäller 
samhällsekonomiska effekter av genomförda aktiviteter.
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4. Målgrupp

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

Målgruppen identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd. 
Samordningsförbundets ambition är att finansiera tidiga och samordnade 
insatser som syftar till att motverka behovet av omfattande rehabilitering. 
Individuellt förebyggande insatser och/eller förebyggande insatser för 
definierade riskgrupper utgör även möjliga insatser. 

Under 2010 ska samordningsförbundets insatser i första hand inriktas mot 
unga personer i åldern 16-30 år som har behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. 

Arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser ska genomföras för personer med 
långvarig offentlig försörjning och komplex problematik i form av fysiska, 
psykiska, sociala, och psykosociala funktionsnedsättningar. Samordnade 
insatser ska även erbjudas personer som utförsäkrats enligt 
rehabiliteringskedjan liksom utlandsfödda med behov av särskilt stöd för att 
etablera sig på arbetsmarknaden.

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.
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För att underlätta planering, styrning och uppföljning har följande mål, mått och 
aktiviteter fastställts inom respektive perspektiv/fokusområde under 2010:

5.1 Individen

Mål

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

● Alla deltagare i samordnad rehabilitering uttrycker att deras livssituation 
förbättrats efter avslutad aktivitet.

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

Mått

● Antal deltagare som erhåller arbete eller påbörjar studier efter avslutad aktivitet.
● Deltagarnas upplevelse av hur deras livssituation förändrats efter avlutad 

aktivitet.
● Deltagarnas upplevelse av hur stora möjligheter de hade att påverka 

genomförandet av insatserna.

Aktiviteter

Tidig och samordnad rehabilitering i form av projektverksamhet eller reguljär 
verksamhet. 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 2010
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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 bedömnings- och rehabiliteringsteam.
● 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.
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6. Beslutad och planerad verksamhet 
2010-2012

Samordningsförbundet har beslutat om finansiering av följande 
verksamheter/projekt under 2010-2012 via antingen direktfinansiering eller 
medfinansiering av ESF-projekt. I de projekt där ansökan gjorts till 
Europeiska Socialfonden förutsätter genomförandet att ansökta medel 
beviljas.

Verksamhet/Projekt Inriktning Start Slut

Utsikten, ESF-projekt Stöd till arbete/studier för unga 2009-08 2011-08
med komplex problembild i åldern
18-30 år genom att utveckla myndig-
hetssamverkan.

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

KomMed-projektet Stöd till arbete/studier för arbetslösa 2010-01 2010-06
ESF-ansökan och/eller långtidssjukskrivna personer
inlämnad. i åldern 18-64 år. Ungdomar i åldern

18-30 år prioriteras.

Kom vidare-projektet Stöd till arbete/studier för långtids- 2009-09 2011-09
Medfinansiering sjukskrivna och arbetslösa personer i
ESF-projekt åldern 18-64 år. Ungdomar prioriteras.

Inflytandeprojektet Stöd till arbete/studier samt ökad 2008-09 2010-08
delaktighet för psykiskt funktionshin-
drade 18-64 år. Ungdomar 18-30 år
prioriteras.

Neurokognitiv Utredning/bedömning samt stöd till 2008-12 2010-02
rehabilitering arbete, studier för personer 18-40 år

med neurokognitiva funktions-
nedsättningar.

Neuropsykiatrisk Samordning av samhällets insatser 2009-03 2010-03
samordning med inriktning arbete/sysselsättning 

för personer med neurospsykiatriska
funktionshinder 18-64 år.

Hälsans trädgård Stöd till arbete/studier genom s.k. 2010-04 2013-03
ESF-ansökan inlämnad. grön rehabilitering för långtidsarbets-

lösa,-långtidssjukskrivna, utlands
födda, m.fl. i åldern 18-64 år som står
långt från arbetsmarknaden.
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6.1 Övriga aktiviteter

Samordningsförbundet har sedan starten sett det som synnerligen angeläget att ung-
domar kan etablera sig i samhället/på arbetsmarknaden och inte blir föremål för onödig 
rundgång mellan olika myndigheter. Ungdomar som uppbär offentlig försörjning under 
längre tid eller på annat sätt riskerar utanförskap är därför en prioriterad grupp. Denna 
prioritering, liksom inriktningen att samordningsförbundets medel huvudsakligen ska 
användas till samordnad rehabilitering för individer, ligger fast för 2010 genom redan 
beslutade verksamheter/projekt.

Under 2010 planeras att erbjuda ungdomar i åldern 16-29 år med behov av långvarigt 
stöd från flera myndigheter samordnad bedömning och rehabilitering från 
arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting, s.k. En dörr in-verksamhet, 
i syfte att motverka utanförskap och långvarigt bidragsberoende. 

Verksamheten kallas Arbetsmarknadstorget och baseras till stor del på erfarenheter 
från lokala projekt som finansierats av samordningsförbundet. 

Samordningsförbundet kommer även fortsättningsvis att aktivt verka för att 
strukturfondsmedel används som medfinansiering vid rehabiliteringsinsatser. 
Möjligheterna till medfinansiering inom ordinarie verksamhet ska även undersökas 
innan ansökningsprocessen hos samordningsförbundet slutförs.

Utöver tidigare planerad och beslutad verksamhet 2010 kommer även 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 2010 planeras bland annat insatser i syfte att stimulera och underlätta 
samarbete och kunskapsutbyte mellan handläggare och chefer hos de fyra 
myndigheterna i form av en webbaserad aktivitetskatalog samt stöd för att etablera 
kontinuerliga handläggarnätverk.

Implementering

Under 2010 upphör preliminärt fyra verksamheter/projekt vilka avser samordnad reha-
bilitering för individer. Därmed ska också förutsättningarna för implementering
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av arbetssätt/metoder, organisering, personalresurser, m.m., i reguljär verk-
samhet prövas. Samordningsförbundet kan, i vissa fall, finansiera imple-
mentering av projekt.

Denna process kräver en strukturerad och konstruktiv dialog mellan 
ägarrepresentanterna 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, finansiell samordning. Implementering kan även avse delar av den 
bedrivna verksamheten.

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 bland berörd 
personal hos förbundets medlemmar i syfte att skapa ett gemensamt synsätt 
vad avser begreppet arbetsförmåga.

Uppföljning

Förutsättningarna för uppföljning och utvärdering förändras löpande och 
måste anpassas till rådande förutsättningar. Samordningsförbundet 
använder tre uppföljningssystem; SUS, självvärderingsmodellen och 
samhällsekonomiska analyser.

Mätningen av individdata är en avgörande variabel. Det nationella 
uppföljningssystemet SUS ska användas och kompletteras med lokala 
bearbetningar i syfte att underlätta erfarenhetsutbyte och analys.
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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 mellan myndigheter i Skellefteå 
behöver samordningsförbundet också ingå i regionala och nationella sammanhang. 
Samordningsförbundet vill därför vara representerade 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 kännetecknas av hög kvalitet. 
Genom att beskriva och dokumentera arbetssätt, processer, organisering och resultat, 
inklusive samhällsekonomiska effekter, bidrar förbundet till att kvaliteten säkras. 
Härigenom skapas också möjlighet att föra över kunskap till andra organisationer och 
intressenter.

Samordningsförbundet ska vara uppmärksam på förändrade förutsättningar hos de 
samverkande parterna samt vara beredd att möta nya behov av samverkan. Detta 
förutsätter aktiv omvärldsbevakning och flexibilitet i verksamheten.
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Det ekonomiska utrymmet enligt plan för nya projekt 2011 kommer i första 
hand att användas till finansiering av samordnad rehabilitering för individer. 
Ungdomar i åldern 16-30 år prioriteras.
Medfinansiering via Europeiska Socialfonden och samverkande parter ska 
eftersträvas.

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

Tidigt förebyggande insatser för specifika riskgrupper ska undersökas och 
genomföras vid behov.

7. Övergripande verksamhetsområde
2011
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Liksom under 2011 ska finansiering av samordnad rehabilitering för individer prioriteras. 
Ungdomar i åldern 16-20 år ska utgöra prioriterad målgrupp. 

För att uppnå ett förbättrat resursnyttjande bör en kartläggning av befintliga, 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsaktiviteter inom Skellefteå kommuns geografiska 
område genomföras. Därigenom förbättras kunskapen om tillgängliga resurser och hur 
dessa används.

8. Övergripande verksamhetsområde
2012
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Intäkter

Tkr 2008 2009 2010 2011 2012 2008

2012

Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

- Försäkringskassan i Västerbotten 3 000 3 000 2 900 2 900 2 900 14 700

- Skellefteå Kommun 1 500 1 500 1 450 1 450 1 450 7 350

- Västerbottens läns landsting 1 500 1 500 1 450 1 450 1 450 7 350

Övriga intäkter 15 0 0 0 0 15

Summa intäkter 6 015 6 000 5 800 5 800 5 800 29 415

Kostnader

Tkr 2008 2009 2010 2011 2012 2008

2012

Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Projektkostnader 9 397 8 779 6 513 4 063 4 036 32 788

Projektnära kostnader 59 63 240 240 240 842

9. Budget 2010 och plan 2011-2012



9. Budget 2010 och plan 2011-2012
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Tkr 2008 2009 2010 2011 2012 2008

2012

Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Styrelse/kansli/administrativa kostnader 1 182 1 201 1 486 1 527 1 554 6 950

Summa kostnader 10 638 10 043 8 239 5 830 5 830 40 580

Resultat före finansiella poster -4 623 -4 043 -2 439 -30 -30 -11 165

Finansiella intäkter 650 60 50 30 30 820

Resultat efter finansiella poster -3 973 -3 983 -2 389 0 0 -10 345

Resultat inkl. överf. fr. föreg. år 6 372 2 389 0 0 0 0

Projektkostnader 2008 2009 2010 2011 2012 2008

2012

Projektkostnader Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

- Utsikten 2 042 1 167 0 0 0 3 209

- Utredning ungdomsarbetslöshet 100 0 0 0 0 100

- Supported Employment 1 426 1 720 0 0 0 3 146

- Mellansteget 1 093 1 250 650 0 0 2 993

- Närsjukvårdsprojektet 360 153 0 0 0 513

- KOM MED 990 1 155 0 0 0 2 145

- KOM MED, medfinansiering ESF 0 0 50 0 0 50

- SIN 358 0 0 0 0 358

- Ungdomshälsa i Skellefteå 241 0 0 0 0 241

- Förstudie unga med funktionshinder 20 0 0 0 0 20

- Gemensam kompetensutveckling 438 70 0 0 0 508

- SPIRA 1 000 0 0 0 0 1 000

- Medfinansiering SPIRA EFS-projekt 250 250 400 200 0 1 100

- Inflytandeprojektet 60 108 68 0 0 236

- Arbetsmarknadstorget 681 710 0 0 0 1 391

- Neurokognitiv rehabilitering 170 1 690 174 0 0 2 034

- Neuropsykiatrisk samordnare 168 506 0 0 0 674

- Hälsans Trädgård 0 0 250 250 250 750

S:a projektkostnader 9 397 8 779 1 592 450 250 20 468

Nya projekt/verksamheter 0 0 4 921 3 613 3 786 12 320

S:a totala projektkostnader 9 397 8 779 6 513 4 036 4 036 32 788
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10. Kontaktinformation

Besöksadress: Stadshuset
Postadress: Trädgårdsgatan 6

931 85, Skellefteå
Telefon: 0910-73 46 24
Mobil : 070-589 06 53
e-post: stellan.berglund@skelleftea.se
Hemsida: www.samordningsforbund.se/skelleftea

Samordningsförbundet Skellefteå

mailto:stellan.berglund@skelleftea.se
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