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1. Sammanfattning 
 

Samordningsförbundet Skellefteås budget för 2013 beräknas bli 5 864 tkr vilket innebär motsvarande nivå 

som 2012. Samordningsförbundet Skellefteå äskade totalt 5 800 tkr för verksamhetsåret 2013 från de fyra 

medlemmarna; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns 

landsting.  

 

Den totala kostnaden för projekt 2013 uppgår till 6 737 tkr varav 3 533 tkr avser redan beslutade projekt 

och 3 204 tkr nya projekt och långsiktig samverkan. Följande projekt medfinansieras av 

samordningsförbundet under året: 

- Arbetsmarknadstorget 

- Hälsans Trädgård 

- 4U – for all 

- Unga in 

- TExAS 

- Rätt väg ut. 

 

Projektnära kostnader och kostnader för kansli/administration uppgår till 2 105 tkr. 

Samordningsförbundet ska även fortsättningsvis prioritera unga personer 16-30 år med funktionshinder 

och behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samtidigt som en mer flexibel gränsdragning mellan 

olika åldersgrupper ska tillämpas. 

I syfte att finansiera angelägna insatser för förbundets målgrupper och därigenom bidra till att fastställda 

mål uppnås ska samordningsförbundet prioritera ett aktivt förhållningssätt gentemot Europeiska 

socialfonden och utöver rollen som medfinansiär/samverkanspart även ansöka om medel som 

projektägare.  

 

Samordningsförbundet ska prioritera uppbyggnaden av långsiktiga samverkansplattformar, t.ex. enligt 

konceptet En gemensam ingång, som är hållbara, kostnadseffektiva och innebär utveckling av reguljär 

samverkan mellan myndigheterna. Inriktningen innebär att förbundet kan kombinera projektfinansiering 

med tills vidare-finansiering när behov och rätt förutsättningar föreligger.  

Insatser där medlemmarna finansierar/delfinansierar verksamheten, t.ex. personalresurser, ska prioriteras.  

Samordningsförbundet ska under planeringsperioden satsa mer på att främja samverkan i form av 

gemensamma arenor, gemensam värdegrund, kompetensutveckling, systematisk uppföljning, 

information/kommunikation, omvärldskunskap, m.m.  

Samordningsförbundet ska medverka till att ta tillvara metoder, erfarenheter och kompetens som 

utvecklas inom ramen för ESF- och andra myndighetsprojekt genom samordnad ledning/styrning via 

projektkluster.  
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2.  Inledning 

Samordningsförbundet Skellefteå bildades den 1 december 2005 och har ansvaret för den finansiella 

samordningen i Skellefteå. Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå 

kommun och Västerbottens läns landsting. Syftet med samordningen är att utveckla nya former för 

organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.  

Verksamheten bygger på Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Lagens 

syfte är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att utveckla och samordna gemensamma insatser samt 

underlätta en effektiv resursanvändning, för att därigenom öka den enskildes funktions- och 

arbetsförmåga. För närvarande finns 80 samordningsförbund i landet.  

Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från 

flera av de samverkande parterna. Även insatser som är av förebyggande karaktär kan finansieras av 

förbundet. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av Samordningsförbundet. Arbetslinjen är 

mycket tydlig. 

I förbundsordningen från 2011-02-16 preciseras förbundets ändamål och uppgifter samt organisation. 

Enligt förbundsordningen har förbundet 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. 

Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och 

beslutanderätt över resursanvändningen. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt 

myndighetsutövning gentemot enskilda personer.  

Finansiell samordning ska ses som en möjlighet till kompletterande insatser utöver de som de 

samverkande myndigheterna/parterna redan ansvarar för.  

På organisationsnivå får resurserna inom finansiell samordning användas till utvecklingsarbete, 

kompetensutveckling och förstärkning av personal inom olika verksamheter. Resurserna kan även 

användas till samordnade verksamheter, gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar. 

På individnivå kan åtgärderna avse arbetsträning, medicinsk rehabilitering och arbetsrehabilitering, m.m. 

Resurserna kan även användas till gemensamma bedömningar, gemensam individuell handlingsplan, 

samtalsstöd, utbildning, m.m. Denna typ av insatser ska ses som förstärkning av insatser som ingen av 

medlemsmyndigheterna kan finansiera. 

En gemensam nämnare under samordningsförbundets aktiva tid har varit att utveckla ett förändrat synsätt 

på välfärdsarbetet. Ett synsätt som innebär att 

 all rehabilitering sker utifrån individers behov och förmåga 
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 individens aktiva medverkan eftersträvas 

 de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar. 

Sammantaget utgör detta synsätt samordningsförbundets värdegrund. Denna värdegrund måste hållas 

levande och tillämpas i de insatser som samordningsförbundet finansierar och/eller deltar i som 

samverkanspart.  

Samordningsförbundet har en unik möjlighet att samordna sektorsövergripande insatser som syftar till att 

individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Detta kan ske genom att 

samordningsförbundet i avtal med samverkande parter formulerar mål och uppdrag som utgår från en 

helhetssyn på individens behov och den samhälleliga nyttan. Genom att anslå resurser kan 

samordningsförbundets verksamheter och projekt organiseras utifrån denna helhetssyn. 

Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå vill med verksamhetsplanen 2013 – 2015 lyfta fram den 

övergripande inriktningen för finansiell samordning de kommande tre åren. 

3. Budgetprocess för 2013  

Statens totala satsning på finansiell samordning uppgår till 280 miljoner kronor för 2013, vilket är samma 

belopp som för 2012. Enligt gällande fördelningsprincip i Finsam-lagen kan därmed samtliga 

samordningsförbunds totala budget uppgå till 560 miljoner kronor sedan kommuner och 

landsting/regioner tillskjutit motsvarande belopp som staten.  

Samordningsförbundet har för 2013 begärt samma medelstilldelning som för 2012 från medlemmarna. 

Efter beslut av Försäkringskassan, som svarar för tilldelningen av de statliga medlen, under november 

2012 tilldelas Samordningsförbundet Skellefteå 2 900 tkr i statliga medel för år 2013. Motsvarande 

belopp tillskjuter Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting gemensamt (25 % vardera) efter 

beslut i kommun- respektive landstingsfullmäktige, vilket innebär att det sammanlagda ägartillskottet för 

år 2013 uppgår till 5 800 tkr. Medelstilldelningen är därmed oförändrad jämfört med 2012. 

Budgetutrymmet för år 2013 kan beräknas på följande sätt: 

Ägartillskott för år 2013  5 800 tkr 

Beräknat resultat för 2012  2 928 tkr 

efter finansiella poster 

Disponibelt före beslut  8 728 tkr 

och finansiella intäkter 

4. Organisation  

Samordningsförbundet har en styrelse, beredningsgrupp (som utgörs av Lokala samverkansgruppen i 

Skellefteå) och kansli. 

Styrelsen beslutar om mål och riktlinjer samt hur de medel som står till förfogande ska användas. 

Styrelsen, som består av fyra ledamöter och fyra ersättare utsedda av respektive huvudman, ska också 

stödja samverkan mellan parterna.  
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Lokala samverkansgruppen/Beredningsgruppen bereder ärenden inför styrelsen. Gruppen ska också 

utveckla styrelsens intentioner i projekt och samarbetet mellan organisationerna samt återföra information 

från samordningsförbundet till den egna organisationen.  

Lokala samverkansgruppen i Skellefteå (LSG) är ett strategiskt samverkansorgan för lokal samverkan 

inom Skellefteå kommuns geografiska område mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå 

kommun och Västerbottens läns landsting när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser inom 

områdena hälsa, arbete och försörjning. Gruppen ska bland annat identifiera behov av 

samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs.  

 

Kansliet leder, administrerar och driver samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer.  

Samordningsförbundet köper, via tjänsteköpsavtal med Skellefteå kommun, funktionen som 

förbundschef. Uppgifterna består 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.  

Under perioden 2009 – 2012 har samordningsförbundet genom samarbete med Skellefteå kommun och 

arbetsförmedlingen anställt en administrativ resurs med uppdrag att bland annat svara för förbundets 

hemsida samt utarbeta gemensam statistik inom området offentliga försörjningsformer. Resursen 

disponeras även av Umeå och Lycksele samordningsförbund och finansieras gemensamt av de tre 

förbunden. 

Avtal finns även med Skellefteå kommun angående administrativ och ekonomisk service innefattande 

ekonomistöd/service samt personaladministrativ redovisning och handläggning. 

I de olika projekten finns styrgrupp, projektledare, projektgrupp och/eller referensgrupp.  

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer utsedda av huvudmännen. 

5. Beslutad och planerad verksamhet 2013–2015 

Följande verksamheter/projekt, där samordningsförbundet medverkar genom tidigare beslut om 

finansiering via antingen direktfinansiering (Finsam-projekt) eller medfinansiering (ESF-projekt), pågår 

under perioden 2013–2015  

Kostnaderna för projektens genomförande redovisas i bilaga till budget 2013 och plan 2014–2015. 

Verksamhet/Projekt Inriktning   Start Slut 
 

Hälsans Trädgård. Stöd till arbete/studier genom s.k. grön 2010-08 2013-07 

ESF-projekt.  rehabilitering för långtidsarbetslösa, 

  långtidssjukskrivna, utlandsfödda, m.fl. 

  i åldern 18–64 år som står långt från 

arbetsmarknaden. 
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4U – for all.  Utbildning i medborgarkunskap, mötes-  2011-01 2013-06 

ESF-projekt   och informationsplatser för att förbättra 

(Integrations fonden). integrationen för tredjelandsmedborgare 

  och utlandsfödda. 

 

Arbetsmarknadstorget. Rehabilitering till arbete/studier för  2010-09 2013-08 

Finsam-projekt ungdomar i åldern 16–29 år med behov 

  av samordnade stödinsatser 

 

MedUrs.  Rehabilitering till arbete/studier för 2010-10 2013-09 

ESF-projekt.  personer som blivit eller kommer att bli 

  utförsäkrade. 

 

SPIRA-anställnings- Rehabilitering till arbete/studier för lång- 2011-08 2014-01 

kompetens.  tidsarbetslösa, långtidssjuka och utlands- 

ESF-projekt.  födda i åldern 16–64 år. 

 

Rätt väg ut.  Studie- och stödinsatser för unga 16 år 2012-02 2014-02 

ESF-projekt.  och uppåt som inte har fullständig  

  gymnasieexamen. 

 

Unga in.  Individuellt/gruppinriktat stöd till unga 2011-11 2014-05 

Nationellt   16-24 år som är på väg att hoppa av  

ESF-projekt.  gymnasiet, inte studerar, arbetar eller 

  har någon annan känd sysselsättning. 

 

Utsikten 2.0.  Stöd till arbete/studier för unga med  2012-01 2014-06  

ESF-projekt.  . komplex problembild i åldern 20–35 år 

  genom utvecklad myndighetssamverkan. 

 

Spira integration. Underlätta integration och etablering på  2012-01 2014-06 

ESF-projekt.  arbetsmarknaden för kvinnor och män  

  med utländsk bakgrund. 

 

TExAS.  Möjliggöra och underlätta högskolestudier 2012-01 2014-06 

Tillträde till Examina för personer med Aspergers syndrom. 

för individer med  

Aspergers syndrom. 

ESF-projekt. 

 

 

Kostnaden för beslutade projekt under 2013 uppgår till 3 533 000 kronor. Motsvarande kostnad under 

2014 uppgår till 1 249 000 kronor. Samtliga nu beslutade projekt upphör senast under år 2014. 

Vid styrelsens planeringsdag 2012-10-24 och styrelsemöte 2012-10-25 fastställdes följande inriktning 

under kommande planeringsperiod: 

 Samordningsförbundet ska prioritera ett aktivt förhållningssätt gentemot Europeiska socialfonden 

för att som projektägare eller medfinansiär/samverkanspart bidra till att förbundets mål uppnås.   

 Samordningsförbundet ska även fortsättningsvis prioritera unga personer med funktionshinder och 

behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samtidigt som en mer flexibel gränsdragning mellan 

olika åldersgrupper ska tillämpas. 
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 Insatser där medlemmarna finansierar/delfinansierar verksamheten, t.ex. personalresurser, ska 

prioriteras.  

 Samordningsförbundet ska prioritera uppbyggnaden av långsiktiga samverkansplattformar som är 

hållbara, kostnadseffektiva och innebär utveckling av reguljär samverkan mellan myndigheterna. 

Inriktningen innebär att förbundet kan kombinera projektfinansiering med tills vidare-finansiering 

när behov och rätt förutsättningar föreligger. 

 Samordningsförbundet ska sträva efter att utveckla konceptet ”En gemensam ingång” med 

utvecklad helhetssyn och gemensamt ansvar, lokalsamordning, gemensam remisshantering och 

kartläggning samt individuell handlingsplan för deltagaren. Sådana insatser ska avse personer med 

behov av samordnat stöd från flera myndigheter. 

 Samordningsförbundet ska under planeringsperioden satsa mer på att främja samverkan i form av 

gemensamma arenor, gemensam värdegrund, kompetensutveckling, systematisk uppföljning, 

information/kommunikation, omvärldskunskap, m.m.  

 Samordningsförbundet ska medverka till att ta tillvara metoder, erfarenheter och kompetens som 

utvecklas inom ramen för ESF- och andra myndighetsprojekt genom samordnad ledning/styrning 

via projektkluster.  

6. Samordningsförbundets inriktning 2013–2015 

Unga personer fortsatt prioriterad grupp 

Samordningsförbundet har sedan starten prioriterat insatser som vänder sig till unga personer i åldern 16–

30 år. Under 2012 har denna inriktning framförallt manifesterats genom finansieringen av projekten 

Arbetsmarknadstorget och Utsikten 2.0. En ökad flexibilitet har samtidigt utvecklats vad avser 

åldersindelningen, vilket innebär att unga, vuxna upp till 35 år även prioriterats. 

Unga personer ska utgöra en prioriterad målgrupp även kommande period 2013–2015. 

Ungdomsarbetslösheten är hög i Skellefteå och 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. I åldersgruppen 16–30 år beräknas mellan 450–900 personer i Skellefteå vara i behov av 

samordnade insatser. 

Här gäller det att arbeta med så tidiga insatser som möjligt. Våra erfarenheter visar att det inte alltid 

räcker med generella insatser utan att vi behöver utveckla mer individuella insatser till ungdomar som 

befinner sig i riskzonen. Samordningsförbundet ser det som angeläget att Skellefteås ungdomar inte 

hamnar mellan myndigheternas stolar utan snabbt och effektivt får det individuella stöd som behövs. 

En särskilt prioriterad grupp ska vara ungdomar som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap och där 

samverkan behövs mellan utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt 

socialförsäkring. Exempel på sådana grupper är ungdomar som erhåller aktivitetsersättning, ungdomar 

med neuropsykiatriska funktionshinder samt ungdomar som uppbär försörjningsstöd under längre tid. 

Det övergripande målet för insatserna ska vara att stärka ungdomars identitet och självförtroende som 

grund för deras fortsatta studier och arbete. Utvecklingen av samordnade insatser enligt modellen ”En 
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Gemensam Ingång” ska fortsätta under hela planeringsperioden. För att ytterligare utveckla denna modell 

kommer förbundet att pröva nya former för gemensam styrning och ledning av sådan verksamhet där 

personal-, lokal- och verksamhetsmässig samverkan förekommer. 

Stöd till vuxna personer 

Även om unga personer är prioriterade ska samordningsförbundet också initiera och finansiera 

rehabilitering för vuxna personer som står längre ifrån egen försörjning och behöver ett samordnat och 

ökat stöd från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens län 

landsting. 

Förbundet kommer under planeringsperioden att tydligare prioritera målgrupper som behöver stöd för att 

gå från sjukförsäkringen till arbete eller studier. Insatserna ska stödja arbetslinjen och bekämpa 

utanförskap med målsättningen att så långt det är möjligt undvika långvarigt behov av försörjningsstöd. 

Både för yngre och vuxna personer ska kända framgångsfaktorer som helhetssyn samt personal-, lokal- 

och verksamhetssamverkan utvecklas ytterligare under planeringsperioden. Jämställdhet, integration och 

mångfald i arbetslivet ska främjas och genomsyra samordningsförbundets verksamheter liksom kunskap 

och handlingsförmåga när det gäller att motverka diskriminering. 

Strukturella insatser 

Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundens arbete som ett fristående organ 

för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt. Det innebär att 

samordningsförbundet, utöver finansiering av verksamheter/projekt, även har ett uppdrag att utveckla 

samverkanskulturen, strukturen och incitamenten för samverkan mellan myndigheterna. 

En av de viktigaste förutsättningarna för all effektiv samverkan och tvärsektoriellt arbete är en utvecklad 

samverkanskultur och helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar inslag av partnerskap, nätverk, 

nära relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion 

över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av synsätt och perspektiv. Ett bra tecken på 

samverkanskultur är även en infrastruktur som maximerar och underlättar tvärsektoriellt 

informationsflöde.  

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. 

Formellt utgör samordningsförbundets styrelse och tjänstemän en sådan arena och resurs. Informellt, 

eftersom den ligger utanför samordningsförbundens i lag fastställda organisation med fyra medlemmar, är 

lokala samverkansgruppen (LSG) också en resurs för att stödja arbetet med planering och utformning av 

insatser. Det behövs ett utvecklat samspel mellan samordningsförbundet och lokala samverkansgruppen. 

För båda är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på nya utmaningar och problem. 

Ett viktigt område är även att stödja och utveckla förekomsten av gemensam ledning och styrning av 

insatser. Det handlar bland annat om att, både finansiellt och processinriktat, stödja och utveckla 

styrgrupper och samarbetet både i projektsamverkan och samverkan i reguljär verksamhet. 

Samordningsförbundet ska stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och 

incitament för samverkan. Det är viktigt att myndigheterna har gemensamma mål. I detta ligger att de har 
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en likvärdig uppfattning om vad ett gott resultat/utfall är. Det är vidare att skapa incitament för att arbeta 

tvärsektoriellt. 

Det finns alltså ett behov av att identifiera och utveckla de områden som utgör grunden för ett 

framgångsrikt strukturellt arbete. 

För att bibehålla och utveckla finansiell samordning krävs medverkan i regionala och nationella 

sammanhang. Samordningsförbundet vill därför medverka aktivt i dessa sammanhang genom bland annat 

medlemskap i såväl regionala som nationella nätverk för samordningsförbund. Det finns också ett ansvar 

som offentlig verksamhet att dela med sig av de erfarenheter och kunskaper som utvecklas. 

Samordningsförbundet ska uppmärksamma när förutsättningarna förändras för de samverkande parterna 

och vara beredd att möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter en aktiv omvärldsbevakning och en 

fungerande dialog med huvudmännen inom rehabiliteringsområdet samt andra aktörer och intressenter. 

Implementering 

En av målsättningarna för Samordningsförbundet Skellefteå är att framgångsrika arbetssätt ska 

implementeras i reguljär verksamhet. Bakgrunden är att samordningsförbundet främst finansierar 

utvecklingsinsatser som är begränsade i tiden vilket innebär att nya och långsiktiga ställningstaganden 

alltid måste ske mot bakgrund av varje projekts specifika förutsättningar och resultat.  

 

Denna process kräver en strukturerad och konstruktiv dialog mellan projektägare, samverkansparter och 

samordningsförbundet. I implementeringsarbetet måste tydliggöras vad som ingår i myndigheternas 

reguljära uppdrag samt vad som ligger i samverkansuppdraget och därmed underlättas av de olika former 

för implementering som finns. 

Under planeringsperioden ska den implementeringsstrategi som fastställdes av samordningsförbundets 

styrelse 2012-06-21 tillämpas systematiskt. Generellt innebär en ökad grad av medfinansiering från 

berörda myndigheter samt möjligheter till långsiktig finansiering från samordningsförbundet att 

förutsättningarna ökar för att resultatmässigt framgångsrik samverkan kan fortsätta och bli en del av den 

reguljära verksamheten. 

7. Samordningsförbundets styrning och ledning 

Verksamhetsplanen beskriver samordningsförbundets vision, strategi för att nå visionen, 

perspektiv/fokusområden, målgrupp samt mål, mått och aktiviteter för 2013. 

Tillsammans utgör dessa delar samordningsförbundets styrkort; en modell för balanserad styrning och 

ledning av verksamheten. Styrkortet redovisas som bilaga till verksamhetsplanen. 

För åren 2014 och 2015 redovisas samordningsförbundets inriktning i form av övergripande 

verksamhetsområden. 
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Vision 

Den långsiktiga visionen för samordningsförbundets verksamhet inom Skellefteå kommuns geografiska 

område och utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 

olika samhällsuppdrag är: 

Alla i arbete – egen försörjning. 

Strategi 

Samordningsförbundets strategi för att nå visionen är följande: 

Genom strukturell samverkan, gemensamma insatser och effektiv resursanvändning öka funktions- och 

arbetsförmågan hos personer i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla 

arbete och egen försörjning. 

Perspektiv/fokusområden 

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets värdeskapare 

ska fyra perspektiv/fokusområden utgöra grunden för förbundets planerade verksamhet under 2013: 

Individen 

Förnyelse/utveckling 

Arbetssätt/processer 

Ekonomi 

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. 

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 
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myndighets ställningstagande om implementering av framgångsrika metoder och arbetssätt i den reguljära 

organisationen. 

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. 

För att kunna avläsa resultat och bedöma insatserna utifrån samordningsförbundets mål ska metoder 

utvecklas och resurser avsättas för gemensam uppföljning, utvärdering och analys. 

Ekonomi 

Ett övergripande mål med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning ska minska. 

Samordningsförbundet sammanställer därför varje kvartal statistik över den lokala utvecklingen när det 

gäller fem offentliga försörjningsformer; sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, 

försörjningsstöd samt arbetslöshetsersättning. 

Förbundet redovisar även försörjningsmåttet för Skellefteå, det vill säga den totala kostnaden för alla 

offentliga försörjningsformer, utom aktivitetsstödet, delat med totala antalet individer i yrkesverksam 

ålder (18–64 år) och antal dagar per år (365 dagar). Därigenom kan jämförelser också göras mellan 

Skellefteå och riket samt andra kommuner och regioner. 

Samordningsförbundets insatser ska, förutom sedvanlig redovisning av verksamhetens utfall i hel- och 

delårsbokslut, även utvärderas när det gäller samhällsekonomiska effekter av genomförda aktiviteter. 

8. Mål, mått och aktiviteter för 2013 

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har följande mål, mått och aktiviteter fastställts 

inom respektive perspektiv/fokusområde under 2013: 

Individen 

Mål 

Minst 50 % av totala antalet deltagare i samordnad rehabilitering har arbete eller studerar efter avslutad 

aktivitet. 

100 % av deltagarna i samordnad rehabilitering uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad 

aktivitet. 
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Mått 

Antal deltagare som arbetar eller studerar efter avslutad aktivitet. 

Deltagarnas upplevelse av hur deras livssituation förändrats efter avlutad aktivitet. 

Aktiviteter 

Tidig och samordnad rehabilitering i form av reguljär verksamhet eller projektverksamhet. 

Med en gemensam kartläggning och handlingsplan som utgångspunkt genomföra individuella insatser i 

form av bl.a. 

 arbetsrehabilitering 

 arbetsträning 

 psykosocial eller medicinsk rehabilitering 

 utbildning, 

 arbetsmarknadsprogram 

 praktik. 

Gemensam uppföljning och utvärdering efter avslutad aktivitet.  

Samrådsforum etableras med arbetsgivarorganisationer. 

Förnyelse/utveckling 

Mål 

Utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete och försörjning. 

Framgångsrika arbetssätt och samverkansformer implementeras i reguljär verksamhet. 

Mått 

Deltagares upplevelse av kunskapsutveckling och lärande vid genomförandet av partsgemensam 

kompetensutveckling, utbildning, etc. 

Arbetssätt som implementerats i reguljär verksamhet. 

Aktiviteter 

Ge ut ett nyhetsbrev minst fyra gånger per år. 

Tillskapa mötesplatser för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte (hemsida, konferenser, 

seminarier, etc.). 

Gemensam kartläggning, behovs- och åtgärdsanalys. 

Pröva nya former för såväl upphandling som genomförande av utvärdering från andra aktörer.  
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Delta i lokalt-, regionalt och nationellt utvecklingsarbete. 

Arbetssätt/processer 

Mål 

Utveckla nya former för samordnad styrning och ledning av projekt. 

Innovativa arbetssätt prioriteras i samordnad rehabilitering. 

Mått 

Konkreta exempel på hur styrning och ledning av projekt organiseras. 

Samverkande aktörers upplevelse av nytänkande och kvalitet vid utformningen av arbetssätt i samordnad 

rehabilitering. 

Aktiviteter 

Genomföra gemensam kompetensutveckling inom området styrning och ledning. 

Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Bedriva aktiv omvärldsbevakning. 

Samordna insatser enligt modellen En gemensam ingång. 

Förmedla nya kunskaper i form av forskning, rapporter, m.m.  

Ansöka om medel från EFS. 

Ekonomi 

Mål 

Ekonomi i balans. 

Effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Mått 

Ekonomiskt utfall (kronor). 

Projekts/verksamheters ekonomiska effekter i ett individ-, myndighets- och samhällsekonomiskt 

perspektiv. 

Aktiviteter 

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

9. Övergripande verksamhetsområden 2014 

Beslutade och redan inledda projekt fullföljs. Unga med funktionshinder och behov av samordnade 

insatser prioriteras. Det ekonomiska utrymmet för 2014 används, förutom till nya projekt, även till 

långsiktig finansiering och säkerställande av fungerande samverkansformer som utvecklas inom ramen 

för projekten Arbetsmarknadstorget och Utsikten 2.0. Liksom under 2013 prioriteras utvecklingen av 

modellen En gemensam ingång för unga med behov av långvarigt stöd från flera myndigheter. 

Finansiering av projekt via Europeiska Socialfonden inleds genom att samordningsförbundet ansöker om 

medel i egenskap av projektägare. Medfinansiering via samverkande parter utvecklas i syfte att öka de 

ekonomiska resurserna för samordnad rehabilitering. Arbetsgivarperspektivet utvecklas. 

Olika aktiviteter inom området strukturella insatser i form av gemensamma arenor, gemensam 

värdegrund, kompetensutveckling, systematisk uppföljning, information/kommunikation, 

omvärldskunskap, m.m. fortsätter. Modellen med projektkluster utvecklas vidare. 

10. Övergripande verksamhetsområden 2015 

Fortsatt prioritering av unga med funktionshinder. Behovet av insatser för vuxna personer med långvarigt 

utanförskap kartläggs liksom behovet av tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen. 

Arbetet med strukturella insatser och projektkluster fortsätter liksom finansiering av projekt via 

Europeiska socialfonden. Långsiktiga plattformer för samverkan fortsätter. Behovs- och 

målgruppsanalyser förfinas. 

 

 

 

 

 

 

 


