
SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
SKELLEFTEÅ

Erfarenheter av långsiktig 
projektutveckling!



Vad kännetecknar Finsam!
• Gemensamma insatser med gemensamma resurser
• Långsiktig organisation för samverkan
• Nya sätt att arbeta
• Lokal prägel
• Individen i fokus 
• Helhetssyn

Ska ge effekter på tre plan
• För individen
• För samverkansparterna
• För samhället



Samordningsförbundet Skellefteå
• Samordningsförbundet Skellefteå bildades i december 

2005 

• Fyra medlemmar: Skellefteå kommun, VLL, FK och AF

• Årsbudget: 5,8 miljoner kr/år (FK 50 %, VLL 25 % och 
Skellefteå kommun 25 %) 

• Självständig juridisk person 

• Styrelse bestående politiker och tjänstemän

• Har finansierat 26 projekt till en kostnad av närmare 35 
miljoner kronor sedan starten 



Verksamhet finansierad av 
Samordningsförbundet Skellefteå

Finsam-projekt
• Utsikten
• Supported Emloyment
• Mellansteget
• Förstudie Unga med 

funktionshinder
• Närsjukvårdsprojektet
• Kartläggning av 

ungdomsarbetslöshet
• SIN-projektet
• KomMed-projektet
• Gemensam kompetensutveckling 

af-fk-kommun-landsting
• Ungdomshälsa i Skellefteå
• SPIRA-projektet
• Arbetsmarknadstorget
• Inflytandeprojektet
• Neurokognitiv rehabilitering
• Neuropsykiatrisk samordning
• Psykisk ohälsa och arbetslivet
• Arbetsmarknadstorget

ESF-projekt
• Utsikten
• KomMed-projektet
• SPIRA-utvecklingstrappan
• ISY. Integration Språkkunskap 

Yrkesfärdighet 
• Hälsans Trädgård
• Nya Vägar för ungdom
• Sociala Entreprenörshuset
• MedUrs
• 4all – for all

En beskrivning av pågående 
och planerade Finsam- och 
ESF-projekt finns att läsa på

www.samordningsforbund.se



Pågående verksamhet finansierad av 
Samordningsförbundet Skellefteå

Finsam-projekt
• Arbetsmarknadstorget
• Psykisk ohälsa och arbetslivet

ESF-projekt
• Utsikten
• SPIRA Utvecklingstrappan
• Hälsans Trädgård
• MedUrs
• 4all-for all (Integrationsfonden)
• Sociala Entreprenörshuset



Resultat 2009 och 2010

• Cirka 45 % av totala antalet deltagare fick arbete eller började 
studera 

• Mycket höga deltagarbetyg
- förbättrad livssituation
- möjlighet påverka genomförandet

• Bedömningar i individärenden baseras på gemensamma 
handlingsplaner

• Rehabiliteringen organiseras med utgångspunkt från individens 
hela behovsbild

• Gemensam kunskap och utvärderingskompetens utvecklas
• Medverkande myndigheters representanter har respekt för och 

kunskap om varandras uppdrag
• Framgångsrika arbetssätt implementeras i reguljär verksamhet.



Framgångsfaktorer på 
myndighets- och kommunnivå!

• Gemensam lokal analys av utanförskapet från arbete 
och egen försörjning 

• Gemensam målbild
• Gemensamt ansvarsområde
• Gemensamma resurser
• Helhetssyn
• Lokalsamordning
• Tillgång till medlemmarnas (myndigheternas) samlade 

kompetens och resurser
• Gemensam modell för uppföljning/utvärdering



Samverkan inom socialförsäkringen. 
Rapport från ISF 2010.

• Samverkansinsatser 2004 – 2010 
• Endast externa rapporter
• 121 rapporter granskade

- 5 avsåg tvåpartssamverkan
- 4 avsåg handlingsplanssamverkan
- 94 avsåg fyrpartssamverkan varav 20 var 
samhällsekonomiska utvärderingar
- 19 var återrapporteringar från FK till regeringen



Framgångsfaktorer

• Tydlig målgrupp
• Relevanta aktörer inblandade
• Förankring
• Incitament att samverka
• Formaliserade kontakter
• Gemensamt arbetssätt
• Gemensamt synsätt
• Gemensamma utbildningsinsatser
• Ett ledarskap som inte bevakar revir



Slutsatser

• Fler effektutvärderingar behövs
• Målen behöver preciseras och relateras till 

målgrupp
• Effektiva beställare och mottagare av 

utvärderingsrapporter saknas
• Fortsatta projektsatsningar bör föregås av 

fler krav på utformning och utvärdering
• Fyrpartssamverkan har bäst 

förutsättningar att lyckas



Det fortsatta arbetet i ett lokalt 
perspektiv

• Skapa ökad samsyn kring  prioriterade behov & ekonomiskt 
handlingsutrymme

• Stödja samarbete och samverkan i reguljär  verksamhet

• Framgångsrika arbetssätt & arbetsformer implementeras i 
ordinarie verksamhet!

• Samordna uppföljning/utvärdering och analys både för 
Finsam- och ESF-projekt 

• Gemensamma projektledarträffar Finsam- och ESF-projekt



Kontaktuppgifter

Stellan.berglund@skelleftea.se
www.samordningsforbund.se

070-589 06 53
0910-73 46 24
0910-73 50 00 vx
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