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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen får härmed lämna redovisning över sin förvaltning av 
samordningsförbundets angelägenheter under 2005. 
 
Under året har två protokollförda sammanträden hållits. 
 
Samordningsförbundet Skellefteå bildades den 1 december 2005 och är en 
fristående juridisk person gemensamt bildad av Försäkringskassan i 
Västerbotten, Länsarbetsnämnden i Västerbotten, Skellefteå kommun och 
Landstinget i Västerbotten. En förbundsordning har antagits av huvudmännen. 
 
Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktiv ålder med behov av offentlig 
försörjning i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning eller socialbidrag 
samt samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av samverkansparterna. 
Samordningsförbundets insatser ska i första hand inriktas mot unga personer i 
åldern 18-30 år som står nära arbetsmarknaden och har behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. 
 
Under 2005 har intäkterna i form av driftbidrag från de fyra huvudmännen 
uppgått till 6 000 000 kronor. Försäkringskassan och länsarbetsnämnden bidrar 
med hälften och kommunen och landstinget med var sin fjärdedel. 
 
Kostnader i form av tjänster för administration har uppgått till 15 000 kr. 
Samordningsförbundets resultat 2005 uppgår till 5 985 000 kronor.  
 
Samordningsförbundets tillgångar förvaltas av ekonomiavdelningen vid 
Skellefteå kommuns kommunledningskontor. 
 
Viktiga händelser under verksamhetsåret 
 
Under december har avtal tecknats mellan Samordningsförbundet och Skellefteå 
kommun avseende administrativ och ekonomisk service under tiden 2005-12-01 
och tills vidare. 
 



Styrelsen har även godkänt förslag till verksamhetsplan och mål för 
verksamheten 2005/2006. Följande mål har fastställts för 2005/2006: 
 

• nå ut med information till respektive huvudmans organisation samt 
Skellefteå kommuns invånare 

• etablera system för ledning, styrning och uppföljning av förbundets 
verksamhet 

• genomföra gemensamma kartläggningsinsatser för den prioriterade 
målgruppen 18-30 år och identifiera gemensamma utvecklingsområden 

• inleda förbättringsinsatser inom minst två av dessa utvecklingsområden 
under 2006 

• utveckla lokalt påbörjad samverkan inom rehabiliteringsområdet inom 
minst två områden under 2006. 

•  
Styrelsen har även inbjudit tjänstemän och handläggare från de fyra 
huvudmännen att gemensamt diskutera förutsättningarna för att inleda 
projektverksamhet under våren 2006.  
 
Resultat och balansräkning 
 
Fritt eget kapital uppgår till 5 985 000,00 kronor efter det att årets resultat på 
motsvarande belopp tillförts. Styrelsen föreslår att fritt kapital balanseras i ny 
räkning. 
 
Resultat och balansräkning över samordningsförbundets verksamhet redovisas i 
bilaga. 
 
Skellefteå den 20 februari 2005 
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