
Styrkort 2016 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

Ökad välfärd i Skellefteå och Norsjö genom finansiell samordning.  Vision 

Förstärka och vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partners för 

personer i åldern 16-64 år i behov av  samlat stöd för att ge bättre förutsättningar till 

egenförsörjning och delaktighet i samhällsliv. 
Strategi 

Individen Ekonomi Arbetssätt/Processer Förnyelse/utveckling 

Mål 

1. Skapa aktiva lokala arenor för 

gemensam kunskap inom 

området hälsa, arbete, och 

försörjning 

 

2. Framgångsrika arbetssätt och 

samverkansformer övergår till 

långsiktig verksamhet 

Mått 

1. Deltagares upplevelse av 

kunskapsutveckling och lärande 

i lokala samverkansorgan, vid 

genomförandet av 

partsgemensam 

kompetensutveckling, 

utbildning, etc. 

 

2. Arbetssätt och 

samverkansformer som 

övergått till långsiktig 

verksamhet vid aktivitetens slut. 

Mål 

1. Samordnad rehabilitering 

organiseras med utgångspunkt 

från individens behov 

 

2. Medverkande myndigheters  

representanter har respekt för 

och kunskap om varandras 

uppdrag. 

 

3. Vidareutveckla strukturell 

myndighetssamverkan 

Mått 

1. Deltagares och handläggares 

upplevelse av hur individuella 

behov påverkat samarbets- 

former samt val av aktiviteter 

och genomförande 

 

2. Medverkande aktörers 

upplevelse av respekten för och 

kunskapen om varandras 

uppdrag. 

3. Alla myndigheters delaktighet 

och bidragande till utveckling i 

samverkan 

 

Mål 

1. Ekonomi i balans 

 

2. Effektivt resursnyttjande i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv 

Mått 

1. Ekonomiskt utfall (kr) 

 

2. Ordinarie samverkansformers 

och projekts ekonomiska 

effekter i ett individ-, 

myndighets- och 

samhällsekonomiskt perspektiv 

Mål 

1. Minst 90 % av deltagare i 

samordnad rehabilitering 

finansierad av 

samordningsförbundet uttrycker 

att deras livssituation förbättrats 

efter avslutad aktivitet 

 

2. Minst 90 % av deltagare i 

samordnad rehabilitering 

finansierad av 

samordningsförbundet har 

kommit närmare  studier eller 

arbete på öppna 

arbetsmarknaden 

 

Mått 
 

1. Antal deltagare som uttrycker 

att deras livssituation förbättrats 

efter avslutad aktivitet 

  

1.. Deltagarnas och berörda 

myndigheters bedömning 

avstegförflyttning mot arbete 

eller studier. 

 

 



Förnyelse/utveckling Ekonomi Arbetssätt/Processer 

Aktiviteter 

1. Tillskapa mötesplatser för 

kontinuerligt kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte (hemsida, 

samverkansgrupper, 

nyhetsbrev, konferenser, 

seminarier, etc.)  

 

2. Sammanställa projektkatalog 

samt länkar till samordnade 

insatser och 

myndighetsspecifika insatser på 

hemsidan 

 

3. Gemensam kartläggning, 

behovs- och åtgärdsanalys 

 

4. Utveckla nya metoder för att 

mäta effekter av samordnad 

rehabilitering 

 

6. Pröva nya former för ordinarie 

samverkan 

 

7. Utveckla användningen av SUS 

och indikatorer för 

uppföljning/utvärdering av 

samordnad rehabilitering 

 

8. Delta i lokalt-, regionalt och 

nationellt utvecklingsarbete 

  

 

 

 

 

 

Aktiviteter 

1. Gemensamma bedömnings- 

och rehabiliteringsteam 

2. Gemensamma 

handlingsplaner 

3. Samlokalisering av berörda 

myndigheters handläggare. 

4. Kontinuerligt kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte. 

 

5. Pröva nya modeller för    

samordnad ledning och 

styrning 

 

6. Samordna insatser enligt 

modellen En gemensam 

ingång 

 

7. Ansöka om medel från ESF 

 

8. Förmedla nya kunskaper i form 

av forskning, rapporter, m.m. 

 

 

 

 

 

Aktiviteter 

1. Rapporter varje kvartal om 

utfall och prognos 

 

2. Tillämpa modell för 

samhällsekonomisk utvärdering 

av enskilda projekt 

Aktiviteter 

1. Tidig och samordnad 

rehabilitering i form av reguljär 

verksamhet eller 

projektverksamhet 

 

2. Gemensam kartläggning,  

analys och handlingsplan som 

utgångspunkt för individuella 

insatser i form av bl.a. 

 

 -  handledning 

- arbetsträning 

- sysselsättning 

- arbetsmarknadsprogram 

- praktik 

- medicinsk, social, 

psykosocial, psykologisk, 

neuropsykiatrisk  

rehabilitering 

- utbildning, m.m. 

 

3. Individuellt och strukturellt 

förebyggande insatser 

 

4. Dialog och kontinuerligt 

samarbete med arbetsgivare 

och näringsliv 

 

5. Gemensam uppföljning och 

utvärdering efter avslutad 

aktivitet 

 

Individen 


