
SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
SKELLEFTEÅ–NORSJÖ 

VÄLKOMMEN TILL VÅRT 10-
ÅRSJUBILEUM! 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo


10 år av lokal samverkan! 
» Vad har vi gjort? 
» Var står vi idag? 
» Hur ser framtiden ut? 

”Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå 
vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande 
process som varje dag måste erövras, etableras 
och ständigt underhållas.” 

(Samverkanskommitténs betänkande SOU 2000:114) 
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Varför samordningsförbund? 
» Organiseringen av välfärden är sektoriell 
» Myndigheter har olika mål och uppdrag 
» Människor riskerar att hamn i en rundgång eller när deras 

behov kräver ett samordnat stöd 
» Mellan 5–10 % av den yrkesverksamma befolkningen behöver 

stöd från flera myndigheter för att komma ut i arbete eller 
studier! 

» Ansvaret är ibland oklart 
» Det saknas ekonomiska incitament för samverkan 
» Fördelar med en neutral gemensam arena för lokal samverkan 
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Vårt första år! 
» 2004-01-01 trädde den nya lagen om finansiell samordning 

inom rehabiliteringsområdet ikraft 
» Samordningsförbundet Skellefteå bildades 2005-12-01 efter 

initiativ från regional nivå 
» Fyra medlemmar: Västerbottens läns landsting, 

Länsarbetsnämnden i Västerbotten, Försäkringskassan i 
Västerbotten samt Skellefteå kommun) 

» Årsbudget: 6 miljoner kr/år (FK 50 %, VLL 25 % och Skellefteå 
kommun 25 %) 

» Självständig juridisk person 
» Politisk ledning (Länsarbetsnämnden representeras av 

tjänstemän) 
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Vår första styrelse! 
» Ledamöter: 

- Roger Marklund, 
Försäkringskassan 
(ordförande) 

- Harriet Classon, 
Skellefteå kommun 
(vice ordförande) 

- Monica Swärd, 
Landstinget 

- Fred Jonsson, 
Länsarbetsnämnden 

» Ersättare: 
- Håkan Lindh, 

Försäkringskassan 
- Henry Andersson, 

Skellefteå kommun 
- Annica Nilsson, 

Landstinget 
- Curt Wiklund, 

Länsarbetsnämnden 

» Samordnare 
- Stellan Berglund (50 %) 
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Förbundets ändamål och vision 
» Ändamål 

- inom Skellefteå kommun svara för finansiell samordning inom 
rehabiliteringsområdet mellan medlemmarna i syfte att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning 

- använda resurserna för samordnade bedömningar och insatser i 
syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att 
utföra förvärvsarbete 

» Vision 
- Alla i arbete – egen försörjning 

INDIVIDEN I FOKUS! 

UNGA PRIORITERAD MÅLGRUPP! 

5 2016-01-22 SF 10-årsjubileum 



Enkel organisation! 
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Våra två första projekt…! 
» Projektet Utsikten 

- Start juni 2006. 2-årigt projekt 
- Beviljat bidrag: 5 380 tkr 
- Målgrupp: yngre personer 18–30 år med som är aktuella för stödinsatser 

hos flera myndigheter 
- Parter: FK, AF, VLL (psykiatriska verksamheten), Skellefteå kommun 

(individ- och familjeomsorgsavd. samt arbetsmarknadsenheten) 
- Metod: aktiv coachning, gemensamma individuella behandlingsplaner, 

handledning på arbetsplatsen 

» Kartläggning av ungdomsarbetslöshetens orsaker i Skellefteå 
samt antalet ungdomar som erhåller stöd från flera 
myndigheter 
- Start hösten 2006 
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”Projektfokus” 2006–2013! 
» Finsam-projekt 
 -        Utsikten 

- Arbetsmarknadstorget 
- Förstudie Unga med funktionshinder 
- Gemensam kompetensutveckling AF – FK – kommun – 

landsting 
- Inflytandeprojektet 
- Kartläggning av ungdomsarbetslöshet 
- Samverkan Närsjukvård-FK-AF, m.fl. i sjukskrivnings- 

och rehabiliteringsprocessen 
- Mellansteget 
- Neurokognitiv rehabilitering 
- Neuropsykiatrisk samordning 
- Närsjukvårdsprojektet 
- Psykisk ohälsa och arbetslivet 
- SIN-projektet 
- SPIRA-projektet 
- Supported Employment 
- Ungdomshälsa i Skellefteå 
- Praktikmatchen 
 

» ESF-projekt 
- 4all – for all 
- Hälsans Trädgård 
- ISY. Integration Språkkunskap Yrkesfärdighet 
- KomMed-projektet 
- KUR-projektet 
- MedUrs 
- Plug In 
- Rätt väg ut 
- Sociala Entreprenörshuset 
- Spira Anställningskompetens 
- SPIRA-utvecklingstrappan 
- TExAS 
- Tillväxtfaktor 
- Unga In 
- Utsikten 
- Utsikten 2.0 
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Resultat 2009, 2010 och 2011 för 1450 
personer 
» Cirka 50 % av totala antalet 

deltagare fick arbete eller 
började studera 

» Mycket höga deltagarbetyg 
- förbättrad livssituation 
- möjlighet påverka 

genomförandet 
- betyg på insatsen 

» Bedömningar i 
individärenden baseras på 
gemensamma 
handlingsplaner 

» Rehabiliteringen organiseras 
med utgångspunkt från 
individens hela behovsbild 

» Medverkande myndigheters 
representanter har respekt 
för och kunskap om 
varandras uppdrag 

» Samhällsekonomiskt 
effektiv rehabilitering (tre 
projekt) 

» Olika 
implementeringsformer 
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Viktigaste framgångfaktorerna! 
» Helhetssyn = utgå från individens behov 
» Gemensam behovsbedömning 
» Gemensamma handlingsplaner 
» Gemensamt ansvar = ”vårat ärende” 
» Nära till beslut 
» Tillgänglighet – flexibilitet 
» Arbetsgivaren viktig 
» SAMLOKALISERING 
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Kännetecken för perioden 2006–2013 
» Bredare utbud av rehabiliteringsalternativ 
» Finansiering/medfinansiering av individuella 

rehabiliteringsprojekt dominerar: 
- 20 med myndigheter som projektägare 
- 10 med externa aktörer som projektägare 
- 2 kartläggningar/förstudier 
- 2 kompetensutvecklingsprojekt 

» Oftast 4-partssamverkan – fokus på samordnad rehabilitering 
» Goda resultat på individnivå och samhällsekonomiskt – olika 

uppföljnings- och utvärderingsmodeller 
» Över 1/3 av verksamheterna har implementerats på olika sätt 
» Svårigheter implementera externa projekt trots bra resultat 

11 2016-01-22 SF 10-årsjubileum 



Forts. ”Kännetecken för perioden” 
» Former för ledning/styrning, uppföljning, samverkan, 

hemsida, m.m. fastställdes 
» Organisationen utvecklades med projektledarträffar 

och samordnad styrgrupp 
» Samordningsförbundet blev en etablerad lokal arena 

för samverkan 
» Medverkan på nationell (NNS) och regional nivå 

(RUS, AcKan) 
» Ökad efterfrågan på ordinarie samverkan/långsiktiga 

lösningar istället för projekt 
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Tre nivåer av framgångsrik samverkan 
Tredje graden – 
systemeffekter 

Förändra 
organisationerna 

Andra graden – indirekta 
effekter 

Genomslag i linjeorganisation 
Utnyttjat metoden 

Första graden – direkta effekter 
Projektet har lyckats + utveckla metoder 
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Var står vi idag! 
» Samordningsförbundet finansierar 10 insatser under 2016 i 

budget varav 6 är individinriktade och 4 strukturinriktade 
» Fokus på långsiktig samverkan vid långsiktiga behov, t.ex. AMT 

och MySam 
» Lokalt engagerat ledarskap i samverkan och samarbete mellan 

handläggare 
» Samordnad ledning/styrning av ordinarie samverkan 

(AMT/UngKomp) 
» Norsjö kommun ny medlem 2014. Lokala insatser har inletts! 
» Förbundet har genomfört ESF-projekt som projektägare 

(Improve) 
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Var står vi idag – forts. 
» Uppföljning och utvärdering utvecklingsområde – SUS 

och Indikatorprojektet 
» Lokala samverkanstrukturen (Styrelse-LSG-

Projektledargrupp) etablerad bas 
» Primärvårdens medverkan i samverkansarbetet problem 
» Ny hemsida med möjlighet att utveckla den 

internetbaserade informationen och kommunikationen 
med medlemmarna, andra aktörer och medborgare 

» Nya arbetsformer och ny teknik underlättar 
styrelsearbetet 

» Kompetensutveckling när myndigheter samverkar 
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Arbetsmarknadstorget bäst i landet! 
Kriterier: kort återbetalningstid och/eller hög 
verkningsgrad. Källa: Pay Off. 
1. Arbetsmarknadstorget, Sf Skellefteå 
2. Samordningsteamet, Norra Västmanlands Sf 
3. Tuna, Sf RAR 
4. Jobbcoach, Sf Kungälv, Stenungsund och Tjörn 
5. Balder, Sf Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och 

Alingsås 
6. Samordningsgruppen, Finsam Helsingborg 
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Hur ser framtiden ut? 
Nationellt 
» Samordningsförbund i hela landet inom ett par 

år? 
» Från frivillig till allmän lag? 
» Grundfinansieringen har urholkats 
» Ny fördelningsmodell 2016 
» Riktade uppdrag till förbunden? 
» Mer av förebyggande åtgärder? 
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Utveckling av Finsam 
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Socialförsäkringsutskottets uppföljning 
» Finsam:s komplicerade och mångfacetterade karaktär 
» Den enskilde individens rehabiliteringsbehov i centrum – inte 

parternas myndighetsutövning 
» Samlad översyn av samtliga relevanta rehabiliteringsåtgärder 
» Mångfalden i förbundens verksamhet positiv 
» Primärvårdens deltagande i samverkansarbetet lokalt problem 
» Finsams unika samverkansstruktur kan användas i flera 

sammanhang 
» Kunskapen om Finsam är dålig 
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Socialförsäkringsutskottets uppföljning 
– forts. 
» En högre prioritering av Finsam inom de statliga 

myndigheterna önskvärd 
» Kvinnor med psykisk ohälsa inte tillräckligt 

uppmärksammade i Finsam 
» Politiska representanter överens: Finsam är en bra metod 

med gott resultat 
» Förbättringar i uppföljningssystemet 
» Oberoende uppföljning och utvärdering både på lokal och 

nationell nivå bör genomföras 
» Allsidig och tydlig resultatredovisning till riksdagen i 

budgetpropositionen viktig förutsättning 
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SKL:s förstudie ”Den finansiella 
samordningens roll i framtidens välfärd” 
» ESF-projekt 2016-01-01–2016-06-30 
» Ett av tre delprojekt 
» Nationella rådet styrgrupp 

- Försäkringskassan 
- Arbetsförmedlingen 
- Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
- Socialstyrelsen 

» Referensgrupp 
- Samordningsförbunden och NNS 

» Projektledare: Carina Cannertoft och Stellan Berglund 
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Frågeställningar 
» Hur är förbunden konkret en arena för det lokala 

samverkansarbetet? 
» Hur kan denna arena utvecklas för en mer resurseffektiv 

lokal samverkan? 
» Hur bedrivs samverkan där det saknas 

samordningsförbund? 
» Internationella erfarenheter av samverkan? 
» Antalet individer som tillhör Finsam:s målgrupp? 
» ”Vita fält” i välfärdssamhället där Finsam fylla ett syfte 

som gemensam arena för myndigheternas ordinarie 
verksamheter? 
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Forts. ”Frågeställningar” 
» Vilka olika rehabiliterings- och samverkansuppdrag kan det vara mest 

effektivt att Finsam tar hand om? 
» Bör Finsam arbeta mer med tidiga och/eller förebyggande insatser? 
» Vilken nytta ser de enskilda huvudmännen med Finsam för sina egna 

verksamheter? 
» Goda exempel där samordningsförbund uppnått hög legitimitet i det 

lokala/regionala samverkansarbetet? 
» Hur kan ett kontinuerligt kvalitetshöjande arbete komma till stånd för att 

Finsam ska bli en mer kunskapsdriven verksamhet? 

Europeiska socialfondens krav på horisontella principer ska beaktas i 
ovanstående frågeställningar! 

23 2016-01-22 SF 10-årsjubileum 



Var finns samverkansarbetet? 

Samverkan 

Samverkan 
Samverkan 
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Hur ser framtiden ut? 
Lokalt 

» Är samordningsförbundet primärt en utvecklingsarena eller en finansiär? 

» Samordningsförbundets medfinansiering av långsiktiga samverkansplattformar kräver 
fördjupade behov-resursanalyser! 

» Metodutveckla arbetsgivarkontakterna och kontakterna med civilsamhället 

» Införskaffa, analysera och förmedla en helhetsbild istället för sektors bilder 

» Enhetlig modell för uppföljning och utvärdering nödvändig för metod/kvalitetsutveckling 
och rätt prioriteringar! 

» Använd det förebyggande uppdraget! 

» Utveckla omvärldsanalysen! 

» Ägarsamråden blir allt viktigare för dialogen om verksamhetens inriktning, innehåll och 
resultat samt ”systemproblem” 

» Fortsätt värna om den starka, lokala samverkanskultur som finns etablerad sedan länge! 
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Modell 
Verksamhet 

Arbetsmarknadstorget – UngKOMP ”Vuxentorget” Projekt 

Uppföljnings/Utvärderingsmetod 

SUS Indikatormodell Samhällsekonomisk utvärdering 

Återrapportering 
Mål- och resultat-analys 

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 3 
ggr/år Lokala Samverkansgruppen 3 ggr/år Projektledarträff 3 ggr/år 

Övriga; Myndigheter, Nämnder/styrelse, 
Ledningsgrupper, Arbetsplatsträffar, 

Företag, föreningar/organisationer, m.fl. 

26 2016-01-22 SF 10-årsjubileum 



TACK SÅ MYCKET! 


	Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö
	10 år av lokal samverkan!
	Varför samordningsförbund?
	Vårt första år!
	Vår första styrelse!
	Förbundets ändamål och vision
	Enkel organisation!
	Våra två första projekt…!
	”Projektfokus” 2006–2013!
	Resultat 2009, 2010 och 2011 för 1450 personer
	Viktigaste framgångfaktorerna!
	Kännetecken för perioden 2006–2013
	Forts. ”Kännetecken för perioden”
	Tre nivåer av framgångsrik samverkan
	Var står vi idag!
	Var står vi idag – forts.
	Arbetsmarknadstorget bäst i landet!
	Hur ser framtiden ut?
	Utveckling av Finsam
	Socialförsäkringsutskottets uppföljning
	Socialförsäkringsutskottets uppföljning – forts.
	SKL:s förstudie ”Den finansiella samordningens roll i framtidens välfärd”
	Frågeställningar
	Forts. ”Frågeställningar”
	Var finns samverkansarbetet?
	Hur ser framtiden ut?
	Modell
	Tack så mycket!

