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 Samordningsförbundet Skellefteå KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 Stellan Berglund 
 
 
  
Tid: Torsdag 17 oktober 2013, kl. 09.00 – 15.00 
  
Plats: Rum 104 (KS au-rummet), plan 1, Stadshuset. 
 
 
 

1. Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna informationen 
 
 

2. Val av justerare. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   utse                                                till justerare 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomisk rapport per 2013-09-30. Se bilaga.  
 
Det ekonomiska resultatet per 2013-06-30 uppgår till 1 348 240 kronor.  
 
Prognosen för 2013 visar på en förbrukning under året med 8 478 871 
kronor. I prognosen har medräknats 1 571 000 kronor som avsatts för nya 
projekt/verksamheter under tiden oktober – december 2013.  
 
Intäkterna i form av bidrag från huvudmännen, ränteintäkter och övriga 
intäkter, beräknas uppgå till 5 948 000 kronor. Det prognosticerade 
resultatet för helåret 2013 uppgår därmed till -2 530 871 kronor.  
 
Resultatet inklusive överföring av överskott från åren 2005 – 2012 med 
3 729 351 kronor uppgår till 1 198 480 kronor. 
 
Rapporten redovisas i bilaga. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 

att   godkänna rapporten 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning av planeringsdagen med fokus på förslag till 
Styrkort 2014 och Verksamhetsplan/budget 2014 – 2016. Se bilaga. 
 
- Genomgång av Styrkort 2013 för Samordningsförbundet Skellefteå 
- Genomgång av Verksamhetsplan och budget 2013 – 2015 
- Sammanfattning av diskussionerna under planeringsdagen 
 
Beslut om Styrkort 2014 och Verksamhetsplan/budget 2014 – 2016 fattas 
vid kommande sammanträde 2013-11-21. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 

att    
 
 
Inköp av ny teknisk plattform för samordningsförbundets hemsida 
samt förändrad utformning av startsidan 
 
De tre samordningsförbunden i länet, Skellefteå, Umeå och Lycksele, har 
gemensamt diskuterat behovet av en ny teknisk plattform för den 
gemensamma hemsidan, vilket bland annat möjliggör nya funktioner som 
t.ex. sökfunktion och anpassning till mobila enheter som smartphone och 
läsplattor. Kostnaden för inköp/införande av den nya plattformen 
beräknas understiga ett basbelopp och planeras ske via förenklad 
upphandling. 
 
Inom ramen för den nya plattformen planerar förbunden även att förändra 
layouten av den befintliga hemsidan.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 

att   godkänna inköp av ny teknisk plattform för Samordningsförbundet 
Skellefteå.  
 
 
Sammanträdesplan för år 2014 
 
Förslag till sammanträdesplan för år 2014 har upprättats enligt 
nedanstående: 
 
Torsdag 20 februari, kl. 09.00 – 15.00 
Onsdag 23 april, kl. 09.00 – 15.00 
Torsdag 24 april, kl. 09.00 – 15.00. Medlemssamråd – videokonferens. 
Torsdag 12 juni, kl. 09.00 – 15.00 
 
Torsdag 28 augusti, kl. 09.00 – 15.00 
Onsdag 15 oktober, kl. 09.00 – 15.00  
Torsdag 16 oktober kl. 09.00-17.00. Planeringsdag.  
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag 27 november, kl. 09.00 – 15.00  
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna redovisat förslag till sammanträdesplan för år 2013. 
 
 

Informationsärenden 
 
Redovisning av lokala ansökningar till Europeiska socialfonden Övre 
Norrland avseende förstudier och fördjupade implementeringar. Se 
bilaga. 
 
 
Ansökan från Samordningsförbundet Skellefteå till Svenska ESF-rådet i 
Övre Norrland om förstudie ”Improve – Samordnad och förbättrad 
planering, styrning och implementering av projektresultat”. Se bilaga. 
 
 
ESF-ansökan förstudie om användning av läsplattor. 
 
 
Fråga om kvalificerad majoritet i förbundsstyrelser. 
 
 
Seminarium om KUR-projektet 27 september.  
 
 
Information från Lokala Samverkansgruppen. 
 
 
Information från NNS. 
 
 
Principer för hantering av samordningsförbundens ekonomiska överskott 
i samband med fördelning av statliga medel. Se bilaga. 
 
 
Presentation av ordinarie samverkan mellan myndigheter och 
myndighetsspecifika insatser inom området arbetsinriktad rehabilitering 
på samordningsförbundets hemsida.  
 
 
Skellefteå Psykiska Hälsans Huvudstad 2014. Se bilaga. 
 
 
Ansökan till Försäkringskassan om statliga medel. Se bilaga. 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokal förstudie angående kommunernas informationsansvar. 
 
 
Övriga frågor 
 
Avsägelse från Daniel Öhgren, (c) av uppdraget som ersättare i 
styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå. 
 
 
Anmälan till Nätverkskonferens för samordningsförbunden i de fyra 
norra länen i Sollefteå 7-8 november.  
 

 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 1 (9) 
 2013-08-27 
 
 
 
Plats och tid   
 
 
 
Beslutande Övriga deltagande 
 

 
 
Utses att justera  Birgitta Westring-Sandberg  Paragrafer 496-506 
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
/Bertil Almgren, ordf. /Stellan Berglund, sekreterare/ 
 
 
 
……………………………………………..  
/Birgitta Westring-Sandberg, protokollsjusterare/  
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2013-06-14 2013- 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, planeringsavdelningen 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Åsa Lundmark 
 
 
 Utdragsbestyrkande 

Hörnellgatan 17, plan 3, kl. 09.00 – 15.00.   

 

Bertil Almgren, ordförande   Stellan Berglund, Samordningsförb. 
Anna Viklund, ledamot Erik Lundgren, Samordningsförb. 
Helen Edström, ledamot (t.o.m. 14.00) Kenneth Sundberg, Projektl.  
Sture Andersson, ersättare Tillväxtfaktor Skellefteå 
Carolina Marklund, ersättare 
Birgitta Westring-Sandberg, ersättare   
Daniel Öhgren, ersättare (t.o.m. 11.30)     
 
  
   
    
  
 
 
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 2  
 2013-08-27 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 496 
 
Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
§ 497 
 
Val av justerare.  
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att utse Birgitta Westring-Sandberg till justerare. 
 
 
§ 498 
 
Ekonomisk rapport per 2013-06-30. Se bilaga.  
  
Det ekonomiska resultatet per 2013-06-30 uppgår till 766 526 kronor.  
 
Prognosen för 2013 visar på en förbrukning under året med 8 175 871 kronor. I 
prognosen har medräknats 1 571 000 kronor som avsatts för nya 
projekt/verksamheter under tiden augusti – december 2013.  
 
Intäkterna i form av bidrag från huvudmännen, ränteintäkter och övriga intäkter, 
beräknas uppgå till 5 948 000 kronor. Det prognosticerade resultatet för helåret 
2013 uppgår därmed till -2 227 871 kronor.  
 
Resultatet inklusive överföring av överskott från åren 2005 – 2012 med 
3 729 351 kronor uppgår till 1 501 480 kronor. 
 
Rapporten redovisas i bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   godkänna rapporten 
 
 
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 3  
 2013-08-27 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 499 
 
Ansökan till Europeiska socialfonden om projektmedel för 
en förstudie om användning av läsplattor inom 
arbetsmarknadsinsatser, arbetslivsinriktad rehabilitering 
samt stöd i daglig livsföring. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet har tillsammans med Skellefteå 
kommun,(Socialkontorets handikappavdelning, Gymnasiekontoret, 
Arbetsmarknadsenheten), Urkraft Service AB, Medlefors folkhögskola, Solviks 
folkhögskola, Region Västerbotten – MediaCenter samt föreningarna Attention 
och RBU utarbetat en ansökan till Europeiska socialfonden om medel till en 
förstudie i syfte att utveckla användningen av läsplattor inom 
arbetsmarknadsinsatser och arbetslivsinriktad rehabilitering samt stöd i daglig 
livsföring. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning. Ansökan 
redovisas i bilaga.  
 
Förstudien möjliggör förberedelser som är nödvändiga för att söka medel för ett 
genomförandeprojekt kommande programperiod. Ansökan ska vara inlämnad 
senast 2013-09-26. Projektperioden beräknas uppgå till max 12 månader. 
Ansökan förutsätter ingen medfinansiering av projektägaren och 
samverkansparterna. Samverkan med myndigheterna Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och landstinget sker efter separata överenskommelser.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   uppdra till förbundschef att tillfråga samarbetsparterna om intresse och 
möjlighet att vara projektägare för förstudien  
 
att   uppdra till förbundschef att, i samråd med övriga samarbetsparter, göra en 
förfrågan till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget om 
intresse av att delta som samarbetsparter i förstudien 
 
att   delegera till ordförande att ta beslut om samordningsförbundets roll som  
projektägare för eller samarbetspart i projektet. 
 
 
§ 500 

 
Deltagande i förstudie ”Läs och skrivproblematik för utrikes 
födda”. Se bilaga 
 
Den kommunala vuxenutbildningen, Futurum, i Bjuvs kommun och Bjuvs 
samordningsförbund har tillfrågat Samordningsförbundet Skellefteå om 
förbundet och andra lokala intressenter vill medverka som samverkansparter i  



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 4  
 2013-08-27 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
en förstudie rörande läs och skrivproblematik för utrikes födda. Ett första utkast 
till ESF-ansökan, exklusive intresserade samverkansparter i Skellefteå, bifogas. 
 
Syftet med förstudien är att finna metoder för att snabbt avgöra orsaken till läs 
och skrivsvårigheter för elever i SFI (Svenska för invandrare) samt utveckla 
metoder för att stödja målgruppen.  
 
Preliminära samverkansparter i Skellefteå är Medlefors folkhögskola genom 
projektet Spira integration, Gymnasiekontoret som ansvarar för vuxen och SFI-
utbildningen samt Arbetsförmedlingen. En förfrågan om medverkan kommer 
även att göras till Regionalt Utvecklingscentrum vid Umeå universitet samt 
eventuellt Länsstyrelsen.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   godkänna att Samordningsförbundet Skellefteå deltar som samverkanspart i  
förstudien 
 
att   tillfråga Arbetsförmedlingen om intresse av att medverka som 
samverkanspart i förstudien  
 
 
§ 501 
 
Skellefteå – Psykiska Hälsans Huvudstad år 2014. Ansökan 
till Skellefteå kommuns sociala investeringsfond om medel 
under kampanjåret. Se bilaga. 
 
Mot bakgrund av landstingets och kommunens gemensamma uppdrag, bland 
annat inom folkhälsoområdet, att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 
ohälsa samt det framgångsrika samarbete som utvecklats lokalt inom folkhälso- 
och psykiatriområdet har politiker och tjänstemän från landstinget tagit initiativ 
till en samverkansinsats med målet att utse Skellefteå till Psykiska Hälsans 
Huvudstad 2014 samt genomföra ett brett antal aktiviteter under året.  
 
Vid inledande överläggningar mellan representanter från kommunen och 
landstinget har förslag till syfte med insatsen, mål/målgrupper, organisation för 
genomförandet, information/marknadsföringsinsatser, aktiviteter, 
utvärdering/uppföljning, tidplan samt finansiering och budget utarbetats.   
 
Underlaget, som utgör grunden för en ansökan till Skellefteå kommuns sociala 
investeringsfond, har utarbetats av en gemensam styrgrupp och de två 
projektledare, en från kommunen respektive en från landstinget, som ska svara 
för det operativa förberedelse- och genomförandearbetet.  
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 5  
 2013-08-27 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
I styrgruppen ingår representanter från landstinget, kommunen, 
Samordningsförbundet Skellefteå samt Norra Västerbotten, som kommer att 
utgöra en aktiv part i genomförandet. 
 
I bilaga redovisas ansökan till sociala investeringsfonden om medel till 
projektets genomförande under kampanjåret. Ansökan ska vara inlämnad senast 
den 31 augusti.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   godkänna samordningsförbundets medverkan i projektet Skellefteå - 
Psykiska Hälsans Huvudstad 2014.   
 
 
§ 502 
 
Ansökan från Stadsmissionen Skellefteå om medfinansiering 
av ESF-projektet ”Mötesplats 2020”. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade 2013-06-14, § 491 att uppdra till 
förbundschef att, i enlighet med samordningsförbundets policy för finansiering 
av samverkansinsatser, förtydliga på vilket sätt arbetslinjen kommer till konkret 
uttryck i verksamheten samt att ta upp ansökan till ny prövning vid kommande 
sammanträde 2013-08-27. I bilaga redovisas en kort beskrivning av 
verksamhetsinnehåll, målgrupp, m.m. 
 
Samordningsförbundets styrelse har tidigare, 2013-05-16, § 481, avslagit en 
ansökan från Skellefteå Stadsmission om kontant medfinansiering av projektet 
”Mötesplats 2020” med 143 000 kronor under 2013.  
 
Vid sammanträdet redovisas en PP-presentation över olika inslag i 
verksamheten som kan beskrivas som tydliga uttryck för en ”arbetslinje” samt 
förbättringsområden i syfte att ytterligare tydliggöra en sådan inriktning.  
 
Enligt uppgifter från de centrala projektägarna ABF och Sensus kommer en 
ansökan till Europeiska socialfonden om uppgradering/förlängning av 
delprojektet i Skellefteå ytterligare ett år att göras.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   avslå Skellefteå Stadsmissions ansökan om kontant medfinansiering av 
projektet ”Mötesplats 2020” med 143 000 kronor under 2013. 
 
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 6  
 2013-08-27 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 503 
 
 
Presentation av projektet Tillväxtfaktor Skellefteå. Se bilaga.  
 
Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet är projektägare för ESF-projektet 
Tillväxtfaktor Skellefteå. Projektet erbjuder kompetenshöjande insatser för 
ungdomar mellan 16-29 år som uppbär försörjningsstöd samt nyanlända 
personer med akademisk bakgrund.  
 
Projektet startade 2012-02-15 och pågår t.o.m. 2014-06-30. En mer utförlig 
beskrivning av projektet finns i projektkatalogen på samordningsförbundets 
hemsida; www.samordningsforbund.se 
 
Projektledare Kenneth Sundberg medverkar och informerar om verksamheten. 
Presentationen sker kl. 13.00. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   godkänna informationen  
 
 
§ 504 
 
Projekt Praktikingången – ansökan om medel från 
Samordningsförbundet Skellefteå. Se bilaga. 
 
Arbetsförmedlingen, i egenskap av projektägare, har tillsammans med 
Arbetsmarknadsenheten och Gymnasiekontoret, Skellefteå kommun ansökt om 
600 000 kronor från Samordningsförbundet Skellefteå för genomförandet av 
projektet Praktikingången under perioden 2013-10-01 – 2014-09-30. 
Projektansökan redovisas i bilaga. 
Projektet syftar till att öka antalet praktikplatser för ungdomar i åldern 16-29 år 
och göra det enkelt för arbetsgivare att anmäla möjlighet att ta emot 
praktikanter. Syftet ska uppnås genom att utifrån en befintlig programvara 
utveckla ett webbverktyg som underlättar för arbetsgivare att anmäla 
praktikplatser som de kan erbjuda inom ramen för yrkespraktik, vägledning, 
arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning och rehabilitering. 
 
Finansieringen från samordningsförbundet avser kostnader för samordning och 
projektutveckling med vardera 150 000 kronor till Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmarknadsenheten och Gymnasiekontoret samt 150 000 kronor till 
marknadsföringsinsatser. Totalt 600 000 kronor.  
 
Anna Viklund, Arbetsförmedlingen, tjänstgjorde inte vid beslutet. 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 7  
 2013-08-27 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   bevilja Arbetsförmedlingen 600 000 kronor för genomförandet av projektet 
Praktikingången 
 
 
§ 505 
 
Informationsärenden 
 
Information angående planerade ansökningar till Europeiska socialfonden Övre 
Norrland avseende förstudier och fördjupade implementeringar. Se bilaga. 
 
Preliminärt planeras 7 ansökningar inlämnas från olika aktörer i Skellefteå. Av 
dessa avser 6 förstudier och 1 fördjupad implementering. Samtliga ansökningar 
ska vara inlämnade senast 2013-09-26. 
 
Försäkringskassans arbete med samordningsförbund – tips och påminnelser. 
Fråga om kvalificerad majoritet i förbundsstyrelser. 
 
Försäkringskassan har aktualiserat frågan om beslutsordning i 
samordningsförbund. F.n. gäller kommunallagens regler om enkel majoritet 
såvida inte det anges i förbundsordningen att kvalificerad majoritet ska gälla.  
En konsekvens av kommunallagens bestämmelser är att kommun och landsting 
utgör enkel majoritet i de förbund där fler än en kommun är medlem och 
kommunen ensam i de samordningsförbund där fler än två kommuner är 
medlemmar.  
 
Information från Lokala Samverkansgruppen. 
 
Stellan Berglund informerade från Lokala samverkansgruppens senaste möte 
2013-08-22. Minnesanteckningar från mötet finns på samordningsförbundets 
hemsida www.samordningsforbund.se 
 
Information från NNS. 
 
Kenneth Andersson och Stellan Berglund informerade från NNS 
planeringsdagar 15-16 augusti i Stockholm. Mer information finns på NNS 
hemsida www.nnsfinsam.se 
 
Samverkansverkstan – Trelleborg/Nacka. Se bilaga. 
 
Samordningsförbunden i Trelleborg och Nacka erbjuder alla landets förbund att 
ta del av det utvecklingsarbete förbunden bedriver kring samhällsekonomisk 
utvärdering i samarbete med bl.a. Ingvar Nilsson.  
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 8  
 2013-08-27 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Förslag från Nationella Rådets arbetsgrupp angående principer för hantering av 
samordningsförbundens ekonomiska överskott i samband med fördelning av 
statliga medel. Se bilaga. 
 
Nationella Rådets arbetsgrupp har utarbetat ett förslag till principer för hur det 
samlade överskottet för landets alla samordningsförbund, ca 265 miljoner 
kronor vid utgången av år 2011, ska minskas. Arbetsgruppen kommer att föra en 
dialog med tre förbund i landet, varav Skellefteå utgör ett förbund, samt inhämta 
synpunkter från NNS. 
 
Information om reguljär samverkan mellan myndigheter inom området 
arbetsinriktad rehabilitering och speciella resurser av betydelse för den 
arbetsinriktade rehabiliteringen, m.m. 
 
Samordningsförbundet kommer att utarbeta ett förslag till hur reguljär 
samverkan mellan två eller fler myndigheter i Skellefteå ska presenteras på 
förbundets hemsida samt länkanvisningar till myndighetsspecifika insatser av 
betydelse för den arbetsinriktade rehabiliteringen, m.m. Förslaget ska redovisas 
för LSG vid kommande möte. 
 
Ny ledningsgrupp för Arbetsmarknadstorget. 
 
Den nya ledningsgruppen för projektet Arbetsmarknadstorget, som 
implementerats och övergår till ordinarie verksamhet fr.o.m. 2013-09-01, 
kommer att ha sitt första, konstituerande möte den 11 september.  
 
Ansökan om statliga medel till samordningsförbund för 2014. 
 
Ansökan ska vara inlämnad till Försäkringskassan senast den 25 september. För 
Samordningsförbundet Skellefteå ansvarar LFC Piteå-Skellefteå för att ansökan 
lämnas in. 
 
 
§ 506 
 
Övriga frågor 
 
Anmälan till Uppföljningskonferens om KUR-projektet 27 september. Se 
bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   erbjuda samtliga ledamöter/ersättare i styrelsen möjlighet att delta vid 
seminariet 
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 2013-08-27 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Anmälan till Nationella Nätverket för Samordningsförbunds höstkonferens 
den 14-15 oktober på Arlanda Airport. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   anmäla Kenneth Andersson och Stellan Berglund till konferensen. 



Uppföljning 2013-01-01 - 2013-09-30
Samordningsförbundets styrelse REDOVISAT

INTÄKTER
Bidrag, periodiserad kv 3, 2013 4 350 000
Ränteintäkter 29 433
Övriga intäkter 0
Summa redovisade intäkter 4 379 433

KOSTNADER
Inhyrd personal, ekonomiskt administrationsavtal 825 643
Arvode styrelsemöten + soc avg 136 312
Resor, konferenser/seminarier 75 798
Projektnära kostnader 0
Revisorsarvode 0
Övrigt: Admininstrationskostnader 119 952 1 157 705

Projekt och ESF medfinansiering:
Arbetsmarknadstorget 1 161 082  
Psykisk ohälsa och arbetslivet (länsproj) 0
ESF - Spira Anställningskompetens 0
ESF - Medurs 0
ESF - TExAS 80 500
ESF - Utsikten 2.0 374 826
ESF - Hälsans Trädgård 57 080
ESF - Spira Integration 200 000
ESF - Rätt Väg Ut 0
ESF - Soc. Entreprenörshuset 0
Summa redovisade kostnader 3 031 193

Redovisat resultat per 30/09, överskott 1 348 240

Prognos Samordningsförbundet  2013

INTÄKTER
Bidrag 5 800 000
Ränteintäkter 70 000
Övriga intäker, del i arb. kostnader 78 000 NNS+Johans delersätt   

TOTALA INTÄKTER 5 948 000

KOSTNADER
Inhyrd personal, ekonomiskt administrationsavtal 1 122 632 inkl 118 tkr för Johan fö   
Arvode styrelsemöten + soc avg 189 616
Resor, konferenser/seminarier 160 000
Projektnära kostnader 100 000
Revisionsarvode 25 000
Övrigt: Administrationskostnader 100 000



Ej erhållen ingående moms 352 000

Projekt och ESF medfinansiering:
Projekt Arbetsmarknadstorget 1 691 100
Psykisk ohälsa och arbetslivet (länsproj) 0
ESF - SPIRA Anställningskompetens 500 000
ESF - Hälsans Trädgård 399 000 se info från Nils-G Lund
ESF - Utsikten 2.0 460 000 inkl  84957 enl beslut 1
ESF - Med Urs 350 000
ESF - Spira Integration 200 000
ESF - Unga in 200 000
ESF - TExAS 698 523 160500+538023
Rätt Väg Ut 0
Fortsättning KUR-projektet 60 000 6590 Projektnära  
Praktikingången 300 000
Nya åtgärder/verksamheter under året - ej beslutade; 1 571 000
TOTALA KOSTNADER 8 478 871

RESULTAT, underskott prognos helåret 2013 -2 530 871

Överskott från tidigare år (2005-2012) 3 729 351
Netto att föra över till nästa år 1 198 480
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Styrkort 2013 för Samordningsförbundet Skellefteå 

Alla i arbete – egen försörjning Vision 

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. 

Strategi 

Individen Ekonomi Arbetssätt/processer Förnyelse/utveckling 

Mål 
1. Utveckla gemensam kunskap 

inom området hälsa, arbete, 
och försörjning 
 

2. Framgångsrika arbetssätt och 
samverkansformer 
implementeras i reguljär 
verksamhet 

Mått 
1. Deltagares upplevelse av 

kunskapsutveckling och lärande 
vid genomförandet av 
partsgemensam 
kompetensutveckling, 
utbildning, etc. 
 

2. Arbetssätt som implementerats 
i reguljär verksamhet 

Mål 
1. Utveckla nya former för 

samordnad styrning och ledning 
av projekt 
 

2. Innovativa arbetssätt prioriteras 
i samordnad rehabilitering 

Mått 
1. Konkreta exempel på hur 

styrning och ledning av projekt 
organiseras 
 

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

Mål 
1. Ekonomi i balans 

 
2. Effektivt resursnyttjande i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv 

Mått 
1. Ekonomiskt utfall (kr) 

 
2. Projekts/verksamheters 

ekonomiska effekter i ett 
individ-, myndighets- och 
samhällsekonomiskt perspektiv 

Mål 
1. Minst 50 % av totala antalet 

deltagare i samordnad 
rehabilitering har arbete eller 
studerar efter avslutad aktivitet 
 

2. 100 % av deltagarna i 
samordnad rehabilitering 
uttrycker att deras livssituation 
förbättrats efter avslutad 
aktivitet 

Mått 
1. Antal deltagare som arbetar 

eller studerar efter avslutad 
aktivitet 
 

2. Deltagarnas upplevelse av hur 
deras livssituation förändrats 
efter avslutad aktivitet 



Förnyelse/utveckling Ekonomi Arbetssätt/processer 

Aktiviteter 
1. Ge ut ett nyhetsbrev minst 4 

ggr per år 
 

2. Tillskapa mötesplatser för 
kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte (hemsida, 
konferenser, seminarier, etc.) 
 

3. Gemensam kartläggning, 
behovs- och åtgärdsanalys 
 

4. Pröva nya former för såväl 
upphandling som 
genomförande av utvärdering 
vid utvärdering av externa 
aktörer 
 

5. Delta i lokalt-, regionalt och 
nationellt utvecklingsarbete 

Aktiviteter 
1. Genomföra gemensam 

kompetensutveckling inom 
området styrning och ledning 
 

2. Kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte 
 

3. Bedriva aktiv 
omvärldsbevakning 
 

4. Samordna insatser enligt 
modellen En gemensam ingång 
 

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

6. Ansöka om medel från ESF 

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. Med en gemensam 
kartläggning och handlingsplan 
som utgångs-punkt genomföra 
individuella insatser i form av 
bl.a. 

- arbetsrehabilitering 
- arbetsträning 
- psykosocial eller 

medicinsk rehabilitering 
- utbildning 
- arbetsmarknadsprogram 
- praktik 

 
3. Gemensam uppföljning och 

utvärdering efter avslutad 
aktivitet 
 

4. Etablera samrådsforum med 
arbetsgivarorganisationer 

Individen 
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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 Finsam-, 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. 
ESF-projekt. 

Stöd till arbete/studier genom s.k. grön 
rehabilitering för långtidsarbetslösa, 
långtidssjukskrivna, utlandsfödda, m.fl. i åldern 
18–64 år som står långt från arbetsmarknaden. 

2010-08 2013-07 
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4U – for all. 
ESF-projekt (Integrations 
fonden). 

Utbildning i medborgarkunskap, mötes- och 
informationsplatser för att förbättra integrationen 
för tredjelandsmedborgare och utlandsfödda. 

2011-01 2013-06 

Arbetsmarknadstorget. 
Finsam-projekt 

Rehabilitering till arbete/studier för ungdomar i 
åldern 16–29 år med behov av samordnade 
stödinsatser 

2010-09 2013-08 

MedUrs. 
ESF-projekt. 

Rehabilitering till arbete/studier för personer som 
blivit eller kommer att bli utförsäkrade. 

2010-10 2013-09 

SPIRA-anställningskompetens. 
ESF-projekt. 

Rehabilitering till arbete/studier för lång- 
tidsarbetslösa, långtidssjuka och utlands- födda i 
åldern 16–64 år. 

2011-08 2014-01 

Rätt väg ut. 
ESF-projekt. 

Studie- och stödinsatser för unga 16 år och uppåt 
som inte har fullständig gymnasieexamen. 

2012-02 2014-02 

Unga in.  
ESF-projekt.  

Individuellt/gruppinriktat stöd till unga 16–24 år 
som är på väg att hoppa av gymnasiet, inte 
studerar, arbetar eller har någon annan känd 
sysselsättning. 

2011-11 2014-05 

Utsikten 2.0. 
ESF-projekt. 

Stöd till arbete/studier för unga med komplex 
problembild i åldern 20–35 år genom utvecklad 
myndighetssamverkan. 

2012-01 2014-06 

Spira integration. 
ESF-projekt. 

Underlätta integration och etablering på 
arbetsmarknaden för kvinnor och män med 
utländsk bakgrund. 

2012-01 2014-06 

TExAS. Tillträde till Examina för 
individer med Aspergers 
syndrom. 
ESF-projekt. 

Möjliggöra och underlätta högskolestudier för 
personer med Asperger syndrom. 

2012-01 2014-06 

 

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 
en likvärdig uppfattning om vad ett gott resultat/utfall är. Det är vidare att skapa incitament för att arbeta 
tvärsektoriellt. 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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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. 

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. 
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• arbetsrehabilitering 
• arbetsträning 
• psykosocial eller medicinsk rehabilitering 
• utbildning,  
• arbetsmarknadsprogram 
• praktik. 

Gemensam uppföljning och utvärdering efter avslutad aktivitet. 

Etablera samrådsforum 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 vid utvärdering av externa aktörer. 

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. 
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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. 

Tillämpa modell för samhällsekonomisk utvärdering av enskilda projekt. 
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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. 
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11. Budget 2013 plan 2014-2015 

 
  

 Tkr 2011 2012 2013 2014 2015 2011–2015 
Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Intäkter

- Försäkringskassan 2900 2900 2 900 2 900 2 900 14 500
- Skellefteå kommun 1450 1450 1 450 1 450 1 450 7 250
- Västerbottens läns landsting 1450 1450 1 450 1 450 1 450 7 250
Övriga intäkter 0 62 64 66 69 261
 5800 5862 5 864 5 866 5 869 29 261

Kostnader

Projektkostnader

- Projektkostnader, se bil 4783 3722 3 533 1 249 0 13 287
Nya projekt och långsiktig samverkan 0 0 3 204 2 494 3 678 9 376
Summa projektkostnader 4783 3722 6 737 3 743 3 678 22 663

Projektnära kostnader

- Extern kartläggning/analys 4 60 60 60 60 244
- Extern utvärdering/processtöd 13 150 160 160 160 643
- Information/gemensam komp.utveckl 0 180 220 220 220 840
Summa projektnära kostnader 17 390 440 440 440 1 727

Kansli-/administrativa kostnader
- Arvoden till styrelsen 169 175 180 185 190 899
- Arvoden till revisorer 7 29 30 31 32 129
- Ekonomisk adm. (lokal, dator, tel) 226 225 230 237 244 1 162
- Tjänsteman, + tillf anställd 927 975 1020 1070 1120 5 112
- Resor, konferenser/utbildning 102 155 175 185 195 812
- Ej erhållen ersättning för moms 358 0 0 0 0 358
- Övrigt adm 9 25 30 35 40 139
Summa kansli/adm kostnader 1798 1584 1665 1743 1821 8 611

Summa kostnader 6598 5696 8 842 5 926 5 939 33 001

Resultat före finansiella poster -798 166 -2 978 -60 -70 -3 740

Finansiella intäkter 109 70 50 60 70 359

Resultat efter finansiella poster -689 236 -2 928 0 0 -3 381
Resultat inkl. överf. fr. föreg. år 2692 2928 0 0 0
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12. Bilaga budget 2013 plan 2014–2015 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2011–2015
TKR Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Projektkostnader

- ESF- Spira utvecklingstrappan 200 0 0 0 0 200
- Arbetsmarknadstorget 2203 1880 2300 900 0 7 283
- Finsam Utsikten 791 0 0 0 0 791
- Utökad finansiering Utsikten (underskott) 400 0 0 0 0 400
- ESF- Hälsans Trädgård 118 316 316 0 0 750
- ESF- projekt Utsikten 67 0 0 0 0 67
- Psyk ohälsa och arbetslivet (Länspr) 194 109 0 0 0 303
- ESF- Sociala Entreprenörshuset 135 130 0 0 0 265
- ESF- Medurs 200 150 0 0 0 350
- ESF- Spira anställningskompetens 400 0 0 0 0 400
- ESF- Utsikten 2.0 0 337 337 169 0 843
- 4U-for all (Integrationsfonden) 75 0 0 0 0 75
- ESF- Spira Integration 0 200 0 0 0 200
- ESF- Unga In 0 100 200 100 0 400
- ESF- TExAS 0 150 80 80 0 310
- ESF- Rätt väg ut 300 300 0 0 600
- KUR-projektet 50 0 0 0 50
S:a projektkostnader 4783 3722 3 533 1 249 0 11 727
Nya projekt och långsiktig samverkan 0 0 3 204 2 494 3 678 9 376
S:a totala projektkostnader och långsiktig samverkan 4783 3722 6 737 3 743 3 678 21 103



                          2013-10-02 
 
Erik Lundgren 
 

 
 
Besöksadress Stadshuset, Trädgårdsgatan 6 Telefon 0910-73 46 24 E-post stellan.berglund@skelleftea.se 

Postadress Trädgårdgatan 6 Telefax 0910-77 86 30 Hemsida  www.samordningsforbund.se 

931 85 Skellefteå   

 

Inkomna projektansökningar från Skellefteå till ESF 
 
Projektnamn Arbetsställe/enhet Organisationsnamn Postort 
Help4U African powerty help African powerty help Skellefteå 
Språkpraktik i Företag Urkraft Service AB Urkraft Service AB Skellefteå 
2Work implementering Euniq´em AB Euniq´em AB Skellefteå 
IT@Campus Urkraft Service AB Urkraft Service AB Skellefteå 
Spira unga för alla Medlefors Folkhögskola Medlefors Folkhögskola Skellefteå 
Improve Samordningsförbundet Samordningsförbundet 

Skellefteå 
Skellefteå 

Spira hållbar anställning Medlefors Folkhögskola Medlefors Folkhögskola Skellefteå 
Företagsorientering 
Skellefteå 

Kommunledningskontoret Skellefteå kommun Skellefteå 

Läsplattaprojektet Handikappomsorgen 
Skellefteå 

Skellefteå kommun Skellefteå 
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SNI-kod

Stellan Berglund
Behörig företrädare

Postort

93185 Skellefteå

Trädgårdsgatan 6

Samordningsförbundet
Enhetens namn

Utdelningsadress

Postnummer Postort

Organisationsnummer

CFAR-nummer

Organisationstyp

Organisationsstorlek

0910-73 50 00
Faxnummer

PlusGiro
42 41 83-2

BankGiro
0910-142 14

Telefonnummer

Postnummer

Utdelningsadress

Uppgifter om organisationen

Utlysningens namn och diarienummer

Uppgifter om arbetsstället/enheten

Organisationens namn

Trädgårdsgatan 6, 93185  Skellefteå
E-postadress

.sewww.skelleftea
Webbplats

stellan.berglund@skelleftea.se

Besökadress

Samordningsförbundet Skellefteå

Trädgårdsgatan 6

Skellefteå

Landstingskommunala verksam

2-50 anställda93185

2220001933

45519535

Offentlig förvaltning

Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5080001

PostadressPostnummer

Projektets besökadress

Projektets namn

Ansökan avser

Programområde

Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering

Ja

Nej
Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, 
mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader?

Ja Nej

Ja

Nej

Improve - Samordnad och förbättrad planering, styrning och implementering av projek

Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Antal deltagare

2014-01-02
Slutdatum
2014-12-31

 

Startdatum

MänKvinnor

Uppgifter om projektet

Förprojektering

1. Kompetensförsörjning

2. Ökat arbetskraftsutbud

Genomförande

0 0

Västsverige
16-24 25-54
55-64Småland och ÖarnaÖvre NorrlandMellersta Norrland

Sysselsatta
Uppfyller projektet något av följande kriterier?

Sexuell läggning

Projektet är inte riktat mot någon 
av diskrimineringsgrunderna

Kön

Ålder

Funktionshinder

Trosuppfattning

Etnicitet

Är projektet inriktat på någon eller några av 
diskrimineringsgrunderna?

Lärande miljöer
Innovativ verksamhet

Samverkan
Strategiskt påverkansarbete

Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader

Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet

Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning

Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med 
utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24)

Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduk- 
tionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar 
och vissa andra utlänningar

Norra MellansverigeStockholm Östra Mellansverige Sydsverige
Områden som projektet kommer att bedrivas inom

Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare

0

Antal anställda

0
MänKvinnor

Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en 
ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF- fördraget 
och förordning (2009:982) om statligt stöd för Socialfonden?
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Telefonnummer

Faxnummer

Mobilnummer
0910-734624

E-postadress

För- och efternamn
Stellan Berglund

stellan.berglund@skelleftea.se

Kontaktperson ekonomi

Kontaktperson projekt

christian.behrens@skelleftea.se

Christian Behrens
För- och efternamn

E-postadress
0910-740279
Mobilnummer

Faxnummer

Telefonnummer

Beskrivning
Bakgrund och problemanalys
Förprojektering: Beskriv huvudproblemet och orsakerna till detta i den mån de är identifierade. Behov och orsaker ska analyseras under 
förprojekteringen med hjälp av relevanta intressenter. 
Genomförande: Beskriv projektets uppkomst, bakgrund och vilket huvudproblem som ska lösas genom projektet samt de viktigaste orsakerna till 
detta problem.

Genom projektet kommer vi förbättra planering, styrning, utvärdering och implementerings-/absorberingsprocesser i 
samtliga projekt som Samordningsförbunden i Lycksele, Umeå och Skellefteå är inblandade i. Att genomföra 
Improve kommer också leda till ökat lärande både mellan projekt och mellan orter. Projektet kommer att ta fasta på 
att bygga upp hållbarhet med inriktning på uppbyggnad av lokala strategier, höja kvaliteten i och nyttan av 
transnationella aktiviteter, samt att bygga upp ett praktiskt användbart ledningsstöd till kommande programperiod. 
Utgångspunkten i Improve är att, i så stor omfattning som det överhuvudtaget är möjligt, komma till rätta med några 
av de tuffa utmaningar och flaskhalsar som vi upplevt i Samordningsförbunden under nuvarande programperiod. 
Problemen som vi angriper i Improve har visat sig vara vanligt förekommande i ESF-projekt, vilket borde innebära 
att projektets resultat kan intressera många andra och att kunskap samt metoder kan komma till nytta på fler orter än 
i Umeå, Skellefteå och Lycksele.  
 
De fyra huvudområden som Improve kommer att förbättra förmåga och kunskap inom är:  
- Värdering av pågående och avslutade projekts metoder, resultat och effekter.  
- Aktivt ägarskap/styrning 
- Utvecklingsinriktat lärande genom samordnad uppföljning och utvärdering 
- Transnationell samverkan (Bakgrund återfinns under rubriken) 
 
VÄRDERING AV PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE PROJEKTS METODER, RESULTAT OCH EFFEKTER 
Det finns trots många genomförda projekt begränsad kunskap om vad det är som skapat de effekter som uppnåtts i 
projekten under innevarande programperiod. Temagruppen Unga i arbetslivet kontateterar i sin publikation 
"Utvärdering av arbetsmarknadsprojekt för unga" (2012) att det inte från projektutvärderingar går att utläsa vilka 
metoder och arbetssätt som använts. Fokus har istället legat på resultatuppföljning utifrån uppställda mål. Projektens 
arbetssätt och metoder beskrivs som en "black box" som inte är synlig för utomstående. Vi upplever att detsamma, 
inte föga överraskande, även gäller projekt i Västerbotten. Då vi inte haft struktur och metoder för systematiserad 
insamling eller analys av hur resultat uppstår, har vi begränsat möjligheterna till att värdefullt lärande uppstår mellan 
projekt och ordinarie verksamheter.  
De är föga överraskande att enskilda projekt inte lagt tid och resurser på att koppla samman metoder, valda arbets- 
och förhållningssätt till de resultat man uppnår.  
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Intresset för ett systematiserat insamlande hamnar utanför den direkta projektverksamhetens intressesfär då man 
normalt har förhållnings- och arbetssätt levande i projektgruppen under genomförandet. I Improve har vi dock ett 
mer ambitiöst anslag, vi avser att skapa en organsationsöverskridande och gemensam struktur till hållbart och 
långsiktigt kontinuerligt lärande som förbättrar förståelse och kunskap om vad som ger effekt i ESF-projekt rikatade 
till personer i utanförskap.  
Att sätta samman en hanterbar, men samtidigt tillräckligt omfattande metod för att möjliggöra systematisk insamling 
och analys av projektresultat i förhållande till metod och arbetssätt är högintressant för oss som samordningsförbund 
samt för myndigheterna i den finansiella samordningen på respektive ort.  
Genom att samordningsförbunden är med som samverkanspartner i nästan alla ESF-projekten finns mycket goda 
förutsättningar att vi genom våra samordnande roller pårespektive ort kan systematisera insamling och analys, 
oavsett vilken organisation som är projektägare i ett enskilt projekt. Att skapa lärande och dra nytta av projekt, 
oavsett vem på orten som äger dem skapar möjlighet till en ytterst intressant hävstångseffekt av lärandet. Under 
genomförandet av Improve ska ansträngningar göras för att i möjligaste mån även dra nytta av de projekt som pågår 
nu samt de som nyligen avslutats i kunskapsuppbyggandet. Vi kommer gå tillbaka till lokala projekt och 
sammanställa samt koppla arbetssätt till resultat. 
 
Ett problem som framförts under programperioden och som känns angeläget att finna lösningar på är att skapa bättre 
sätt att jämföra projektens resultat och effekter med både ordinarie verksamhet och gärna med andra pågående eller 
avslutade projekt.  Att kunna mäta effekter kommer dessutom att aktualiserats med tanke på nästa programperiods 
inriktning på resultatbaserad styrning (RBM).  
  Ett sätt som framförts från forskarhåll för att få fram jämförbara resultat i ett projekt är att arbeta med 
kontrollgrupper. På lokal nivå känns just användning av kontrollgrupper ofta tveksamt, inte minst ur ett etiskt 
perspektiv då det skulle innebära att vi skulle tvingas sortera bort individer som vi anser uppfyller alla kriterier för 
att kunna ingå och gynnas av aktiviteterna i ett projekt. I förstudien vill vi därför istället försöka finna bra alternativa 
vägar att värdera projektens resultat. Vi tänker bland annat analysera data från tidigare projekt som insamlats vid 
aktiviteter i sus, som är en nationellt spridd databas där data från samordningsförbundens från senare år aktiviteter 
finns.  Vi tänker också undersöka möjligheter att använda nyckeltal  samt analysera möjligheter till att använda 
ekonomiska data i löpande uppföljning.   
Målsättningen är att att vi ska skapa sätt att bedöma effekter i  projekt som kan hålla såpass god kvalitet och 
tillförlitlighet att de är ”bra nog” för att fatta bättre grundade beslut än idag i verksamheten. Sammantaget skulle vi 
genom ovanstående åtgärder skapa helt nya och mycket värdefulla möjligheter till att förstå och värdera nyttan av 
projekt samt avsevärt förbättra en stegvis kontinuerlig kunskapstillväxt  av kommande projekt under nästa 
programperiod. 
 
AKTIVT ÄGARSKAP/STYRNING 
Samordningsförbundet har under senare år i ökande grad uppmärksammat behovet av det finns ett aktivt ägarskap/
styrning i projektens alla faser för att skapa bättre förutsättningar att ta tillvara projektresultat. Aktivt ägarskap 
omnämns bland annat i boken "Att fånga effekter av program och projekt", där Sven Jansson från ESF-rådet är en av 
författarna. Det aktiva ägarskapet ses som nödvändigt för att kunna skapa långsiktiga effekter av projekt. Vad vi vill 
fördjupa oss i när det gäller aktivt ägarskap och styrning är framförallt att skapa verktyg som underlättar att styra 
projekten. Ett problem som vi upplevt är att nuvarande projektlogiken riskerar begränsa projektens utveckling och 
lärande. Det går helt enkelt inte att förvänta sig att man flera år i förväg kan planera såväl aktiviteter som är mest 
lämpliga och dessutom förutsäga vad som är mest relevant att utvärdera.  
 
Det finns utan tvekan behov av en mer flexibel modell för styrning, en modell där man arbetar med kortare 
tidsramar mellan styrning och vad som händer i projekten utan att riskera att helheten går förlorad. Improve kommer 
därför att överblicka samt utvärdera mer så kallat agila metoder och föreslå en mer lämplig projektstyrningsmodell 
än den som använts. Vi kommer även erbjuda utbildning av nuvarande styrgruppsklustermedlemmar, projektledare 
och eventuellt andra personer som bedöms vara strategiskt viktiga om vald metod. Då vi sedan tidigare arbetar med 
styrgruppskluster i Skellefteå bedömer vi att våra möjligheter att införa och tillämpa en mer flexibel projektstyrning 
är osedvanligt god.  
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UTVECKLINGSINRIKTAT LÄRANDE GENOM SAMORDNAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Genom att gemensamt identifiera och analysera data som vi samlar in från genomförda projekt, söker jämförbara 
individer att följa upp hos yndigheter, analyserar sammanställd data i sus kan vi hitta enstaka faktorer som är svåra 
att förstå
Intressenter som påverkas av och påverkar projektet
Förprojektering: Beskriv projektets tänkta intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även hur de kommer att engageras 
under förprojekteringen i syfte att kartlägga och undersöka deras behov och idéer. 
Genomförande: Beskriv projektets intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även deras engagemang i projektet.

Skellefteå kommunen. Kommunledningskontoret arbetsmarknadsenhet, ifo (inkl solkraft), vux, cv 
FK 
Arbetsförmedlingen 
Landstinget 
Urkraft 
Medlefors 

Jämställdhetsintegrering
Förprojektering: Beskriv hur projektet ska ge deltagarna ökade kunskaper om vad jämställdhetsintegrering är , samt hur projektet ska arbeta 
jämställdhetsintegrerat gentemot projektets deltagare. 
Genomförande: Redogör för resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet samt hur resultatet påverkar projektinnehållet.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Förprojektering: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. 
Genomförande: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt hur denna 
kunskap ska integreras i projektgenomförandet.

Målformulering, projektets mål
Förprojektering: Formulera tänkta mål på lång och medellång sikt. 
Genomförande: Ange projektets mål på lång, medellång och kort sikt. Säkerställ att det finns en logisk koppling mellan målnivåerna.
Övergripande mål (mål på lång sikt)

Projekt i Skellefteå bedrivs med 

Projektmål (syfte, ett mål på medellång sikt)

ESF-projekt 

Delmål (projekt på kort sikt)

Mervärde
Beskriv hur projektets mål och verksamhet löser och tillmötesgår identifierade behov och problem hos intressenterna jämfört med hur det sker 
idag

Förstudien IMPROVE är ett strategiskt och systempåverkande projekt som genomförs i samverkan mellan 
samordningsförbunden i Lycksele, Umeå och Skellefteå. Förstudien är inte inriktat på att vara förberedande för ett 
enskilt genomförandeprojekt utan syftar istället till att utveckla och förbättra angelägna delar av våra lokala 
strukturer för att öka värdet av alla ESF-projekt som samordningsförbunden är involverade i under kommande 
programperiod.  
 
De tre samordningsförbunden är ofta involverade i 20-25 samtidigt pågående projekt och kan därför verka som 
innovations- och utvecklingsnav på respektive ort för att vidga den gemensamma nyttan av enskilda 
projektgenomföranden, att verka för att projekt i större utsträckning bygger på redan gjorda erfarenhenheter och 
slutsatser och att lärandet av projekten blir kontinuerligt uppåtgående.  Strukturen som byggs upp i Improve för 
kommande programperiod kommer vara systempåverkande, involverade myndigheter kommer enklare att kunna 
fatta grundade beslut om hur och på vilket sätt lärande från projekt ska leda till framsteg och förbättrad service för 
medborgare.  
Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos 
samverkanspartner och/eller deltagare.
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Uppföljning, utvärdering och lärande
Förprojektering: Beskriv hur ni ska följa upp och lära av arbetet under förprojekteringen. 
Genomförande: Beskriv hur ni ska dokumentera, följa upp och utvärdera projektet samt hur detta ska bidra till lärande i projektet.

Lärande och uppföljning av arbetet i projektet kommer i första ledet att ske genom den aktiva dialog som förs 
mellan förbundscheferna i styrgruppen och projektledaren. En viktig faktor för att projektet ska få den 
systempåverkande effekt som avses är att respektive förbundschef redan har väl utvecklade och etablerade 
kommunikationsvägar med myndigheter och intressenter på respektive ort. Genom att tillämpa en 

Riskanalys och riskhantering
Ange vilka de potentiella riskerna är som kan leda till svårigheter att uppnå målen i ert projekt och ange även hur ni planerar att hantera dessa 
risker. Riskanalys av medfinansiering görs i fältet om medfinansiering.
Potentiella risker Riskhantering

”Whats in it for us?” Svagt intresse bland samverkande 
myndigheter personal leder till att projektet inte kan 
samla in den data som behövs. 

Styrgruppen tillser att nödvändig data lämnas till 
projektet i den mån sekretess tillåter. I händelse av att det 
uppmärksammas att den av projektet begärda datan 
kräver avsevärda personella resurser för att inhämta eller 
sammanställa, diskuteras behovet i förhållande till nytta i 
styrgrupp. 

Bristande kvalitet på grund av för lite avsatt tid för allt 
som ska göras fram till avrapporteringstillfälle.

Klar i tid har alltid företräde framför kvalitet. Om 
styrgrupp anser att kvalitet behöver förbättras ändras 
prioritering. Korta perioder mellan avrapporteringar 
borgar för högre flexibilitet och närmare styrning.

För krångligt - svårt att använda metodstöd Förebyggs genom ofta förekommande avrapporteringar, 
vid uppkomst snabb åtgärd.

Projektets aktiviteter motsvarar inte projektägarens 
förväntningar

Avstämning mellan projektledare och projektägare minst 
en gång per månad angående projektets aktiviteter och 
inriktning 

Projektbudgeten spricker Kontuerlig uppföljning av projektets kostnader. Om risk 
föreligger för avvikelse, kontaktas ESF-rådets 
handläggare för eventuell omfördelning/omprioritering.  

De produkter och tjänster som levereras in i projektet 
håller inte måttet

Hantering/reklamation enligt upphandlande myndighets 
ordinarie rutiner.

Externa tjänster
 Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av.

Tid- och aktivitetsplan
Förprojektering: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter. 
Genomförande: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter och/eller kompetensutvecklingsinsatser.
Aktivitet Startdatum Slutdatum

Programkriterier
Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer?

Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet?

Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan?

I detta projekt är samverkan ytterst viktig för att projektet överhuvudtaget ska kunna leverera nytta och kunna nå 
långsiktigt hållbara resultat. Improve bygger på att ta fram gemensamma strategier, förhållningssätt och 
arbetsmetoder. Vi tror att just en väl utvecklad och bred samverkan är en absolut grundförutsättning för att kunna 
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lösa de problem och utmaningar som projektet är inriktat på. Ett antagande som projektidén vilar på är att vi genom 
långsiktiga och gemensamma strävanden och åtaganden kan förbättra kvaliteten i projektgenomföranden och bygga 
en lokal struktur för ett stegvis ökat, aggregerat lärande från projekten. Effektiv och djupgående samverkan och 
samförstånd lägger grunden till ett lärande som både kan förstärkas mellan projekt och ordniarie verksamhet men 
även mellan avslutade/pågående projekt och framtida projekt (skapa möjlighet till så kallade pärlbandsprojekt).     
 
Samordningsförbundet är en samverkansorganisation som skapats av behovet att samverka över myndighetsgränser 
kring personer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera parter. Insatserna har det primära 
syftet att förbättra förmågan till förvärvsarbete. Finansiell samordning syftar också till att förhindra att människor 
hamnar i en gråzon mellan myndigheter och att  förhindra rundgång mellan olika aktörer. Den finansiella 
samordningen mellan olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet  underlättar en effektiv resursanvändning. 
 
I Skellefteå har vi goda erfarenheter av att samarbetet mellan organisationerna gjort det möjligt att hitta lösningar på 
gemensamma utmaningar och att det varit lättare att nå uppsatta mål. I de projekt som har bedrivits i Skellefteå där 
samordningsförbundet har varit en part eller haft en samordnande roll har samverkan i praktiken varit bredare än att 
endast bestå av de nationella, regionala och kommunala myndigheter som samverkar genom finansiell samordning. 
Den samverkan som har funnits i projekten har helt legat i linje med europeiska kommissionens 
partnerskapsbegrepp och har involverat både näringsliv och arbetsmarknadsorganisationer samt företrädare för 
civilsamhället.   
 
I Improve kommer vi ha en bred samverkan, förutom arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting och kommun är 
vi måna om att skapa ett så brett samförstånd som möjligt för projektets idé och inriktning. Då projektet har som mål 
att genom brett, lokalt samordnat grepp skapa en förbättrad struktur och höja kvalitet inom ett antal områden där det 
tidigare uppmärksammats svårigheter inför kommande programperiod är det av godo att vi får största möjliga bredd 
i samverkan. Vi vill kunna skapa  gemensamma strategier på respektive ort, förhållningssätt och metoder för att 
planera, styra och värdera samt skapa lärande av projektgenomföranden, oavsett vilken organisation som är 
projektägare. Det krävs både djup och långvarig samverkan som bygger på ömsesidig respekt samt tillit. I såväl 
Umeå, Lycksele som i Skellefteå har vi en utmärkt grund och en i många stycken framgångsrik samverkan som vi i 
projektet kan fortsätta förbättra.  
 
Samverkanspartners i projektet kommer att involveras genom att de dels kommer att i ordinarie 
samverkanskonstellationer ha direkt dialog om projeketet med förbundsordföranden som sitter i styrgrupp och 
därmed ha ett betydande inflytande på projektets innehåll, prioriteringar och styrning. Styrgruppsmedlemmarna 
kommer inte bara att ha en styrande roll utan kommer också att vara mottagare av projektresultaten i stor 
utsträckning. I projektet kommer personal från samverkanspartners att involveras i varierande omfattning kring 
sammanställningen och kartläggningen av arbetssätt och resultat från tidigare projekt, det kommer även krävas 
fördjupade diskusssioner för att hitta en rimlig nivå och effektiva arbetssätt för att säkra sådana data som ska 
användas för att bygga upp en infomations och kunskapsmassa som leder till att vi kan arbeta serisöt med ständig 
förbättring och kontinuerligt lärande. 
Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete?

Improve är till sin natur ett projekt inriktat på strategisk påverkan då det handlar om att föra in resultat och 
erfarenheter från projekten i ordinarie verksamhet förbättra möjligheterna att ta vara på resultaten av en stor mängd 
kommande projekt. Projektresultaten ska bidra till att förändra arbetet på ett varaktigt sätt genom att bygga lokala 
samordnings- och lärandestrukturer . 
 
Projektet riktar sig mot viktiga och relevanta aktörer på lokal och i viss mån regional nivå. Den strukturpåverkan 
projektet kommer leda till kräver också förändring av tankesätt, vanor, praxis och eventuellt även av regler. Improve 
kommer innebära dialog med och påverka både bland ledande tjänstemän men även politiker, då det långsiktigt 
förändring kräver överenskommelser i flera led. Det finns från början samverkan med berörda organisationer vilket 
underlättar den strategiska påverkan i Improve avsevärt. 
 
hur deltagande aktörer och/eller samverkanspartner kommer att involvera sig i förprojekteringen 
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För att öka takten och hålla engagemanget levande kommer vi att arbeta med en liten styrgrupp  
 
 
 hur dessa ska bli delaktiga och engagerade 
 
 
hur projektresultaten så småningom ska kommuniceras och förankras på ledningsnivåer och i andra relevanta 
sammanhang (konkreta aktiviteter bör framgå i tid- och aktivitetsplanen under fliken Genomförande) 
hur ni så småningom ska skapa goda förutsättningar för implementering av framgångsrika resultat i ordinarie 
verksamheter (gäller i första hand projekt inom programområde 2)

Transnationalitet,  Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program
Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet.

Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som 
helhet.

Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller 
programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt.

Följande pågående projekt kommer Improve att analysera under genomförandet. Nyttan med att föra dialog och 
analysera insamlat material är att i möjligaste mån sammanställa och bättre förstå hur respektive projekt når de 
resultat som genereras under genomförandet. Projekten kommer sannolikt att uppleva sig gynnade av den 
sammanställning som sker i Improve då möjligheten till horisontellt lärande mellan projekten stärks ytterligare. 
Eventuella tillkommande projekt under något av samordningsförbunden under 2014 kommer också att föra dialog 
med Improve. I den mån det är möjligt kommer även kartläggning av avslutade projekts metoder, förhållnings- och 
arbetssätt att göras. Nedanstående projekt har koppling till Improve:  
 
4all – for all 
Arbetsmarknadstorget 2010 
Hälsans trädgård 
MedUrs 
SPIRA – Anställningskompetens 
SPIRA – Integration 
TExAS 
Unga in 
Utsikten 2.0 
TROSSen 
Hikikomori 
Insteget 
MDSS 
Mellansteget 
NAFS 
Nätkraft – SE 
SAMS 
SEsam 
Steget Vidare 
Stödstruktur för socialt företagande 
Ungdomstorget
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Projektorganisation
Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras.

Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. 

Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. 

Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls.

Sammanfattning av projektet.

Sammanfattning av projektet på engelska.

Bilagor 
Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan.

Aktörer
Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet.

SAMORDNINGSFÖRBUNDET UMEÅ 
För att möta ett växande behov av samordnad rehabilitering har det skapats ett samordningsförbund mellan 
Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Syftet är bl.a. att uppnå 
en effektiv resursanvändning. Målgruppen för denna satsning är i första hand personer mellan 18–64 år som bor i 
Umeå kommun och som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden och är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. Särskilt prioriterade är unga i åldern 18–30 år. Målet är att dessa individer ska förbättra eller 
helt återfå sin förmåga till förvärvsarbete och försörjning. Genom att de olika huvudmännen lägger pengar i en 
gemensam kassa är tanken att man på ett bättre sätt ska kunna möta dessa individers behov av rehabilitering och 
samtidigt få en effektivare resursanvändning. 
 
Samordningsförbundet Umeå kommer att vara direkt medverkande i projektet genom att ingå som 
styrgruppsrepresentant. Samordningsförbundet kommer att ha en viktig och aktiv roll i Umeå genom att föra 
diskussioner inom sina befintliga samverkansytor kring Improves aktiviteter och resultat.  
 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET LYCKSELE 
Samordningsförbundet Lycksele bildades den 9 juni 2005 och är en fristående juridisk person. Lagstiftningen om 
finansiell samordning ger Samordningsförbundet Lycksele en möjlighet att utveckla huvudmännens förebyggande 
och rehabiliterande verksamhet. Den gemensamma arena som tillskapats genom lagstiftningen där samtliga 
myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov har förbättrat förutsättningarna 
för att utveckla det lokala välfärdsarbetet. Samordningsförbundets uppdrag är att underlätta för medlemmarna att 
samverka inom rehabiliteringsområdet kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera 
rehabiliteringsaktörer. 
 
Förbundet ska underlätta samverkan genom att besluta om mål och riktlinjer, finansiera, följa upp samt upprätta 
verksamhetsplan och årsredovisning. De insatser som genomförs skall ha sin grund i gemensamma 
överenskommelser mellan berörda parter. 
Huvuddelen av de finansierade aktiviteterna ska avse insatser till enskilda individer och bygga på gemensamma 
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kartläggningar, analyser och utvärderingar. Samordningsförbundet skall också verka för en fortsatt utveckling av 
den lokala samarbetsgruppen LSG. 
Förbundet har gemensamt bildats av Lycksele kommun, Försäkringskassan i Västerbotten, Länsarbetsnämnden i 
Västerbotten (Numera Arbetsförmedlingen) och Landstinget i Västerbotten.  
 
Samordningsförbundet Lyckselse kommer precis som förbundet i Umeå att vara direkt medverkande i projektet 
genom att ingå styrgruppen. Samordningsförbundet kommer att ha en viktig och aktiv roll i Lycksele genom att föra 
diskussioner inom sina befintliga samverkansytor kring Improves aktiviteter och resultat. 
 
ARBETSFÖRMEDLINGEN (ARBETSMARKNADSOMRÅDE SKELLEFTEÅ) 
Arbetsmarknadsområde Skellefteå erbjuder ett individuellt stöd för att arbetssökande snabbt ska hitta ett jobb. Stödet 
kan bestå av allt från hur man skriver en jobbansökan till anpassning av arbetsplatsen beroende på den 
arbetssökandes situation och förutsättningar. Målet är att alla ska hitta ett arbete. Arbetsförmedlingen har ett tydligt 
uppdrag att särskilt stödja arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden, till exempel nyanlända invandrare, 
långtidssjukskrivna och personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. 
Arbetsförmedlingen arbetar också med arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, 
rehabiliterande och arbetsförberedande insatser.  
 
Arbetsförmedlingen kommer att vara en viktig samverkanspartner i projektet genom att föra dialog med 
saomrdningsförbundet om de resultat som skapas i projektet och hur dessa ska hanteras. Arbetsförmedlingen kan 
också tillföra kunskap och erfarenhet om genomförandeprojektens deltagare, utvecklingen på arbetsmarknaden samt 
kunskap om branscher genom sitt omfattande kontaktnät i det lokala näringslivet. 
 
SKELLEFTEÅ KOMMUN, ARBETSMARKNADSENHETEN 
Arbetsmarknadsgruppen är kommunstyrelsens verktyg i arbetslöshetsbekämpningen och en del av kommunens 
samlade arbetsmarknadsinsatser. Insatserna riktar sig främst till individer som av olika skäl har svårt att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Verksamheten ska främja jämställdhet, mångfald och lika behandling. Arbetsmarknadsgruppen 
samordnar, verkställer och utvecklar kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser.  
 
Arbetsmarknadsgruppen kommer att medverka i förstudien genom att tillföra kunskap om målgruppers behov, vara 
en samtalspart kring planering och utformning av deltagaraktiviteter och stödfunktioner i genomförandefasen.  

Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Skellefteå kommun 2120002643
Arbetsmarknadsenheten 19220235
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Samordningsförbundet 2220001834
Samordningsförbundet Umeå 44896652
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Försäkringskassan 2021005521
Försäkringskassan Skellefteå 11457637
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Västerbottens läns landsting 2321000222
Psykatri Skeå - Passage 00000003
Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Arbetsförmedlingen Huvudkontoret 2021002114
Arbetsförmedlingen (Skellefteå arbetsmarknadsområdet) 00000001
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Samverkanspartner Organisationsnr CFAR-nr

Samordningsförbundet Lycksele 2220001784
Samordningsförbundet Lycksele 00000001

Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen:
Ej tillämpligt

Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir:
Ej tillämpligt
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Kostnadsbudget
2014

År År År År År
Total

Undersökning / kartläggning (ansökningar avseende Förprojektering)

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Resor

Materiel

Summa 0 kr 0 kr

Aktiviteter riktade till målgruppen (ansökningar avseende Genomförande)

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Resor

Material

Summa 0 kr 0 kr

Projektadministration  - ekonomi och rapportering  

Löner

Externa tjänster

Materiel

Summa 0 kr 0 kr

Uppföljning och utvärdering

Löner

Externa tjänster

Resor

Materiel

Summa 0 kr 0 kr

Information / marknadsföring

Löner

Externa tjänster

Resor

Materiel

Summa 0 kr 0 kr
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Spridning av resultat för strategisk påverkan

Löner

Externa tjänster

Resor

Materiel

Summa 0 kr 0 kr

Transnationella aktiviteter

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Resor

Materiel

Andel transnationalitet 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr

Insatser av regionalfondskaraktär (ERUF)

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Investeringar 

Övriga kostnader

Andel ERUF 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr

Indirekta utgifter

Indirekta utgifter 0 kr 0 kr

Andel indirekta utgifter 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt  (avser programområde 2)

Från Arbetsförmedlingen

Från Försäkringskassan

Från kommuner

Från Landstingskommun

Från annan offentlig aktör

Summa 0 kr 0 kr
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Offentligt bidrag i annat än pengar (avser programområde 2)

Från Arbetsförmedlingen

Från Försäkringskassan

Från kommuner

Från Landstingskommun

Från annan offentlig aktör

Summa 0 kr 0 kr

Intäkter

Summa 0 kr 0 kr

Kostnadsbudget Totalt 0 kr 0 kr
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Finansieringsbudget
2014

År År År År År

Total

ESF-stöd (Programområde 1:inkl. nationell offentlig medfinansiering)            

Summa 0 kr 0 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt 
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr

Summa 0 kr 0 kr

Offentligt bidrag i annat än pengar
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr

Summa 0 kr 0 kr

Offentliga kontanta medel tillförda projektet 
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr

Kontant betalt fr projektägaren 0 kr 0 kr

Andel 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr

Andel off. medfinansiering 0% 0%

Finansieringsbudget Totalt 0 kr 0 kr



   2013-08-25 
Stellan Berglund   2013-08-23A T U M   

 
2011-01-26  
  
  
  

    Nationella rådets Arbetsgrupp 

     
 
 
 

Svar på rekommendation från Nationella rådets Arbetsgrupp.om sparade medel/eget 

kapital inom finansiell samordning.  

 

1. NNS vill inledningsvis förtydliga att rekommendationen ska ses som en åtgärd i syfte att 
minska samordningsförbundens samlade överskott och inte nya tolkningar av det 
vedertagna begreppet ”ekonomi i balans”.  
 

NNS instämmer i arbetsgruppens bedömning att det är angeläget för förbundens 
legitimitet att de sparade medlen/samlade överskotten omsätts i kvalitativt god 
verksamhet. Den föreslagna målbilden, enligt den beskrivna trappstegsmodellen, bedömer 
NNS som rimlig att uppnå till december 2015 för en majoritet av landets 
samordningsförbund. 

 

NNS vill samtidigt understryka att anslagsgivarna; staten (Försäkringskassan), kommuner 
och landsting, måste ha en acceptans för de individuella förutsättningar och förändringar 
som påverkar förbundens ekonomi.  

 
Målbilden ska därför, som anges i texten, uppfattas som en rekommendation till de 
enskilda förbunden. 
 
 

2. NNS anser att individuella bedömningar och dialog med de enskilda förbunden måste vara 
utgångspunkten när enskilda förbund inte når en ekonomi i balans enligt 
rekommendationen. 
 
I praktiken finns ett antal omständigheter och faktorer vilka påverkar ett förbunds 
ekonomi och budget under ett enskilt år. Några av dessa är: 
- Krav på likvida medel i samband med att ett samordningsförbund är projektägare vid 

genomförande av ESF-projekt 
- Alternativa finansieringar (arbetsmarknadsmedel, socialfondsmedel, m.m.) som 

påverkar och förändrar förbundets kostnader i samband med planerade insatser 
- Förändringar av personal och administrativa kostnader under enskilda år i samband 

med organisationsförändringar, t.ex. sammanslagningar av förbund, m.m. 
- Eftersläpningar på kostnadssidan i samband med nystart av projekt, etc. 

 



Sammanfattningsvis understryker ovan uppräknade exempel nödvändigheten av en 
kontinuerlig dialog, s.k. ägardialog eller medlemssamråd, mellan samordningsförbundens 
ledning och samtliga ägare/huvudmän i syfte att nå och förankra överenskommelser om 
lösningar utifrån det enskilda förbundets förutsättningar.  
 
Viktiga inslag vid dessa möten är att informera om samordningsförbundets utveckling 
och nuläge samt föra en dialog kring ägarnas förväntningar vad avser förbundets framtida 
uppdrag, verksamhetsinriktning, ekonomi/medlemsavgifter, m.m.  
 
NNS vill samtidigt understryka det nödvändiga i att utvecklade fördelningsprinciper  
för tilldelade medel från stat och kommun/landsting snarast utarbetas i dialog med  
förbunden. En väl förankrad fördelningsmodell underlättar även genomförandet av de  
rekommendationer som Nationella rådet lämnar. 

 
 
3. NNS bedömer att kompetensutveckling inom ekonomiområdet kan underlätta 

genomförandet av rekommendationerna för enskilda förbund. Frågan om ”ekonomi i 
balans” för samordningsförbund som offentligrättsliga juridiska personer har t.ex. varit 
föremål för olika bedömningar från förbundets revisorer.  
 
NNS får kontinuerligt förfrågningar från enskilda förbund om utbildning och 
kompetensutveckling inom området arbetsgivarfrågor, ledarskap, verksamhetsutveckling, 
m.m. För att tillgodose dessa behov behövs ytterligare insatser vilka samtidigt ställer krav 
personella resurser. Här finns ett område för fortsatt dialog och samverkan mellan 
Nationella rådet och NNS.  
 
NNS representerar i nuläget 65 av 82 samordningsförbund och ser sig gärna som aktiv 
samverkanspart i det gemensamma arbetet med att utveckla finansiell samordning och 
stärka samverkan mellan myndigheterna i hela landet. 
 
 
FÖR NATIONELLA NÄTVERKET FÖR SAMORDNINGSFÖRBUND 

 

 

 

Kurt Kvarnström 

Ordförande 
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Kommunstyrelsen 
    Skellefteå kommun 

 

Skellefteå - Psykiska Hälsan Huvudstad 2014 

Ansökan om medel ur Skellefteå kommuns sociala 
investeringsfond 
Projektets namn:  Skellefteå - Psykiska Hälsans Huvudstad 2014 

Huvudmän:   Skellefteå kommun, Västerbottens läns landsting, Norra 
Västerbotten och Samordningsförbundet Skellefteå.  

 
Kontaktpersoner:  Lena Petterson, verksamhetschef Psykiatriska kliniken, VLL 

Per Bergman, enhetschef Solkraft, IFO, Socialkontoret 
Anna Magnusson, HR-chef Norra Västerbotten 
Stellan Berglund, förbundschef, Samordningsförbundet 
Skellefteå  
 
 

• Projektets bakgrund och innehåll 

Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting har enats om ett 
samverkansprojekt med målet att utse Skellefteå till Psykiska hälsans huvudstad 2014. 
Kommunstyrelsen och landstingets Nämnd för folkhälsa och primärvård har ställt sig 
bakom den gemensamma insatsen.  

Psykiska Hälsans Huvudstad är en viktig åtgärd för att främja psykisk hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa. Genom insatsen kan även mål inom folkhälsoområdet, t.ex. 
att Västerbotten ska ha världens bästa hälsa år 2020, liksom inom sociala- och hälso- 

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=33602
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och sjukvårdsområdet uppnås. Projektet skapar även goda förutsättningar för att 
utveckla det framgångsrika samarbete som finns idag inom folkhälso- och 
psykiatriområdet. 

Psykiska Hälsans Huvudstad introduceras under Psykeveckan i november 2013. Ett 
stort antal aktiviteter och insatser kommer senare att genomföras under 2014. 

• Projektets syfte och mål 

Det övergripande syftet med projektet är att främja psykisk hälsa och att förebygga 
psykisk ohälsa.   

Målen med projektet är att skapa ökad kunskap hos kommunens invånare om hur 
den psykiska hälsan kan stärkas och hur den psykiska ohälsan kan förebyggas, att 
skapa ökad kännedom om den hjälp som finns att få vid psykisk ohälsa, att 
Skellefteborna vågar prata om psykisk ohälsa samt att stärka Skellefteås 
varumärke – ”En kommun där hälsan och särskilt den psykiska hälsan är viktig”. 

Den psykiska hälsan är en angelägen fråga att satsa på i Skellefteå. Bland annat utgör 
psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Det finns även behov av 
att visa de många goda exempel på stödjande miljöer och framgångsrika verksamheter 
som finns lokalt.  

För att öka kommunmedborgarnas kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa samt vilka 
stödinsatser som samhället erbjuder och hur man kan ta del av dem krävs ett samlat 
projekt över längre tid. Projektet kommer även att förbättra våra möjligheter att möta 
kommande utmaningar. 

Förutom Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting medverkar även 
lokaltidningen Norra Västerbotten (Norran) och Samordningsförbundet Skellefteå i 
Psykiska Hälsans Huvudstad. Norran kommer att bl.a. att spela en viktig roll när det 
gäller informationsspridning i projektet.  

Parterna har i samråd kommit överens om syfte och målsättning med projektet, 
målgrupper, organisation, informations-/marknadsföringsinsatser, aktiviteter, 
utvärdering/uppföljning, tidplan samt finansiering och budgetfrågor. 

Landstinget (Nämnden för folkhälsa och primärvård) och kommunen 
(kommunstyrelsen) är projektägare. De leder och organiserar för effekter, tillsätter 
styrgrupp samt har det övergripande ansvaret för lärande och strategisk påverkan 
respektive jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. 

En gemensam styrgrupp för Psykiska Hälsans Huvudstad har bildats i syfte att svara 
för den övergripande planeringen, utforma en övergripande struktur samt definiera 
ekonomiska förutsättningar och aktiviteter. 
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Styrgruppen består av följande representanter:  

Lena Petterson, verksamhetschef Psykiatriska kliniken, VLL. 

Per Bergman, enhetschef, Solkraft, IFO, Socialkontoret.  

Anna Magnusson, HR-chef, Norran 

Stellan Berglund, förbundschef, Samordningsförbundet Skellefteå.  

Styrgruppens uppdrag är att styra projektet utifrån dess idé och syfte, säkerställa att 
projektets resultat överensstämmer med beställarnas/projektägarnas målsättning, ta 
strategiska beslut, skapa en lärande miljö, analysera utvärderingsresultat, sprida och 
påverka strategiskt samt integrera jämställdhet, mångfald och tillgänglighet i projektet. 

Kommunen och landstinget har anställt en projektledare vardera på halvtid, Lena 
Stenvall (psykiatrin) och Åsa Forssell (kommunen). Projektledarna ska leda och 
organisera det operativa arbetet, ansvara för att förbereda och genomföra aktiviteter 
samt återkoppla kontinuerligt till projektägare, styrgrupp och utvärderare. 

Ekonomi 

Ansökan om medel från Skellefteå kommuns Sociala Investeringsfond lämnas av 
styrgruppen. Under projekttiden kan även andra finansieringsalternativ bli aktuella. 

• Planerade aktiviteter och insatser i Psykiska Hälsans Huvudstad 

Projektledarna ansvarar för att aktiviteterna genomförs. 

Preliminära teman under projekttiden är  
-Psykisk ohälsa i samhället 
-Våld 
-Djur, natur & fysisk aktivitet 
-Barn och unga  
-”Önsketema”.  

Dag- och kvällsföreläsningar för allmänheten planeras äga rum på Campus under 2014 
inom ovanstående temaområden. Seminarier och konferenser kommer att genomföras 
liksom informationsspridning på skolor, hos myndigheter, föreningar m.fl. samt i olika 
medier, bl.a. sociala medier och genom artikelserier i Norran. 

Möjligheterna till samarbete med kommunens kulturverksamhet i syfte att komplettera 
föreläsningar och/eller andra aktiviteter med inslag under kulturhuvudstadsåret inom 
området ”Berättartraditionen” (Storytelling) kommer även att undersökas.   

Vikten av hälsofrämjande arbetsplatser ska belysas genom goda exempel, öppet hus, 
artikelserier m.m. 
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Kompetensutveckling för personalgrupper hos kommun och landsting utgör även en 
viktig aktivitet. 

• Projektets metod och referenser till evidensbaserad praktik 

En för kampanjen genomgående metod är de föreläsningar för allmänheten som 
planeras genomföras på Campus under 2014. Syftet med föreläsningarna är skapa ett 
levande forum kring psykisk hälsa som ska präglas av mångfald, öppenhet och 
tolerans. 

Via Norran genomförs informationsspridning inför och efter dessa föreläsningar. 
Därmed skapas erfarenhetsmässigt ett ökat intresse hos allmänheten. Detta innebär att 
fler kommunmedborgare förvärvar ny kunskap. Förhoppningsvis bidrar det även till att 
fler personer med psykisk ohälsa vågar söka stöd och att öppenheten ökar.  

Föreläsningarna ska utföras av såväl experter/sakkunniga på området som talare med 
självupplevda erfarenheter i olika ämnen.  

Vi vet i dagsläget inte vilka föreläsare som går att rekrytera för Psykiska Hälsans 
Huvudstad. Följande namn har preliminärt föreslagits av projektledarna: 

Psykisk ohälsa i samhället: Nisse Simonsson, Maria Åsberg 

Våld: Carolin Engvall, Åsa Nilsonne, Magdalena Graaf, Patrik Sjöberg 

Barn & Unga: Paolo Roberto, Morgan Alling  

Djur, natur, fysisk aktivitet: Jill Taube, Karin Lega 

Integrationsaspekten kommer att ingå i flertalet teman. Tänkbara föreläsare som kan 
belysa denna aspekt är Edna Eriksson, David Batra och Zinat Pirzadeh. 

Konferenser och seminarier med fokus på främjande av psykisk hälsa och 
förebyggande av psykisk ohälsa planeras, utgör också en metod under Psykiska 
Hälsans Huvudstad 2014. 

Syftet med detta är att skapa förutsättningar för lokala mötesplatser i syfte att förbättra 
samarbetet mellan samhällsaktörer som på olika sätt jobbar för att förbättra 
människors psykiska hälsa. Här bör förutom offentlig och privat sektor även 
brukarorganisationer bjudas in. 

För att tillföra ett nationellt och regionalt perspektiv kan projektet anlita föreläsare från 
t.ex. Socialstyrelsen (SoS) och/eller Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Samordningsförbundet Skellefteå är en annan tänkbar arrangör för lokala seminarier 
och konferenser i Skellefteå. Samordningsförbundet är fristående juridisk person som 
bildats av Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen samt 
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Skellefteå kommun. Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan mellan 
myndigheterna inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Förebyggande av psykisk ohälsa är ett centralt syfte med projektet. 
Utbildning/information för personal inom strategiskt viktiga yrkesområden med 
koppling till evidensbaserad praktik.  

För organisationer som skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt mer specifikt Barn 
och Ungdomspsykiatri, Klara Öppenvård, E-fyran, Familjegården m.fl. är denna form 
av kompetensutveckling extra viktig på grund av att verksamheterna riktas mot barn 
och ungdomar som har eller riskerar drabbas av psykisk ohälsa.  

Projektet vill aktualisera behovet av en översyn av beredskaps och handlingsplaner ute 
på olika arbetsplatser i Skellefteå. Det behövs en närmare kartläggning som möjliggör 
en helhetssyn av hur det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa fungerar.  

Ett exempel på utbildning som kan erbjudas till arbetsplatser och personalgrupper är 
”Första hjälpen-utbildning” – ett utbildningsprogram med fokus på olika psykiska 
ohälsotillstånd, bemötande och akut omhändertagande. 

• Utvärdering/uppföljning  

Styrgruppen förordar att en extern utvärdering av projektet genomförs. Styrgruppen 
kommer därför att genomföra en upphandling för att anlita en extern och oberoende 
aktör.  

Att tillvarata ny kunskap och tillförlitlig forskning kring psykisk hälsa är en viktig 
förutsättning för att Psykiska Hälsans Huvudstad ska bli ett framgångsrikt koncept. 

Kurt Boman, professor i internmedicin, har lämnat synpunkter på möjligheten till 
forskarsamarbete via Umeå Universitet för kampanjen.  

Bland annat ska ST-läkare inom psykiatri göra ett projektarbete under sin ST-
tjänstgöring. Namnförslag finns även på lämpliga handledare. Det kan även vara 
möjligt att värva någon student från psykiatriutbildningen eller något annat 
utbildningsområde som åtar sig Psykiska Hälsans Huvudstad som sitt projektarbete. 
Kampanjen utgör också ett potentiellt projektarbete för studenter som gör sin ST-
tjänstgöring inom allmänmedicin. 

Projektledarna ska undersöka förutsättningarna för samverkan med 
forskningsrepresentanter som har potential att tillföra värdefull nytta för kampanjen. 

• Vilka verksamheter i kommunen är delaktiga i projektet? 

* Socialkontoret  

* Skol- och kulturkontoret 
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* Gymnasiekontoret 

* Fritidskontoret 

* Kommunledningskontoret 

• Målgrupp för projektet 

Psykiska Hälsans Huvudstads målgrupp är alla kommunmedborgare i Skellefteå. 
Exempel på mer specifika målgrupper är barn/unga, kommunmedborgare i 
yrkesverksam ålder och äldre, olika personalgrupper hos kommun och landsting, 
företag, föreningar/organisationer m.fl. 

• Hur ska målgruppen identifieras? 

Mer specifika och prioriterade målgrupper identifieras genom kontakt och dialog med 
olika aktörer i projektet; kommuninvånare, brukare, myndigheter, personalgrupper, 
projektägare, styrgrupp, projektledare, referensgrupp etc.  

• Tidsperiod för projektet 

Psykiska Hälsans Huvudstad startar i samband med Psykeveckan i november 2013, ett 
årligt återkommande program i Västerbotten som arrangeras av Socialpsykiatriskt 
kunskapscentrum.  

Kampanjen pågår under hela 2014. Uppföljnings- och överlämningsaktiviteter 
genomförs under januari/februari 2015. Fr.o.m. 2015 tar Norrköping över stafettpinnen 
och projektet. 

 

• Kostnad för projektet (kr) 

• Konferenser/seminarier (arvoden, hotell, resor, presenter, lokalhyror) 850 000  

• Lönekostnader 0,5 projektledare Skellefteå kommun   415 000 
(augusti 2013 – februari 2015).  
Landstinget svarar för lönekostnader för 0,5 projektledare  
motsvarande tid. 
 
• Information/Marknadsföring (material, broschyrer,  160 000 
profilkläder, logga, ”kokbok” m.m.)  
 
•  Utrustning/administration ( dator, telefon m.m.)                       20 000 

• Extern utvärdering, forskning                                                     250 000 

• Teater (lönekostnader, scenkläder, dekor etc.)                          135 000 
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• Dokumentation av året inför överlämnande till Norrköping    25 000 
(resor, boende, fotobok, etc.) 
 
• Utbildning, resor, informationsutbyte m.m. för projektledning m.fl. 100 000 

Projektledarkostnader t.o.m. augusti 2013 (50 000) kr. ansöks hos Nämnden för 
Folkhälsa och Primärvård).  

  .    Summa 1 955 000 

• Vilka olika effekter kommer projektet att ge för de personer som ingår i 
målgruppen?  

Projektet bidrar till att skapa ökad kunskap hos kommuninvånare om hur den psykiska 
hälsan ska stärkas och psykisk ohälsa förebyggas. 

Kampanjen skapar ökad kännedom om den hjälp som finns att få vid psykisk ohälsa 
och att Skellefteborna vågar prata om psykisk ohälsa. Investeringen förväntas skapa 
förutsättningar för en större öppenhet och social acceptans angående tabubelagda 
ämnen kopplade till psykisk ohälsa.  

Genom att synliggöra till exempel depression, ångest, smärta, sorg, självmord, 
missbruk mm. och dess orsaker minskar målgruppens utsatthet samtidigt som fler 
personer i projektets målgrupper (barn och ungdomar, kommunmedborgare i 
yrkesverksam ålder och äldre m.fl.) med psykisk ohälsa vågar söka stöd från 
samhället.  

Investeringen förväntas i det längre perspektivet leda till att den psykiska hälsan stärks 
hos kommuninvånare i Skellefteå.  

Förväntad effekt av det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa är minskning av 
självmord, att våld eller hot om våld minskar och att färre personer, inte minst barn 
och ungdomar, hamnar i alkohol- eller drogmissbruk eller andra självskadebeteenden. 

• När förväntas de olika effekterna inträffa? 

Projektet skapar förhoppningsvis en stabil plattform inför fortsatt lokalt 
samhällsengagemang när det gäller det hälsofrämjande arbetet i Skellefteå. 

Kommuninvånarna får utökade kunskaper om hur den psykiska hälsan kan stärkas och 
psykisk ohälsa förebyggas vid genomförandet av de olika aktiviteter som beskrivits 
ovan. 

• Hur ska effekterna mätas? 

Styrgruppen föreslår att en extern utvärdering genomförs och kombineras med 
forskningsinsatser, projekt- och uppsatsarbeten m.m. Utvärderingen ska bedrivas i 
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form av följeforskning med kontinuerlig återkoppling till styrgrupp, projektledning 
m.fl. Utvärderaren ska tillföra underlag för lärande och påverkan, studera och värdera 
måluppfyllelse och effekthemtagning samt sprida kunskap och bidra till allmän debatt. 

• På vilket sätt bidrar projektet till att kommunens totala kostnader under 
en viss period minskar? 

Projektet bidrar till effektivare användning av olika personalresurser i kommun och 
landsting samt förbättrad hälsa för barn- och ungdomar och vuxna. 

Kostnaderna för socialt stöd, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård kan antas 
minska i takt med att den psykiska hälsan förbättras hos utsatta grupper som idag står 
utanför arbetsmarknaden, till exempel nyanlända invandrare, arbetslösa ungdomar och 
personer med funktionsnedsättning.  

Projektets positiva effekter för kommuninvånarnas hälsa väntas leda till färre 
sjukskrivningar och minskat bidragsberoende. Preventiva insatser inom området 
psykisk ohälsa kan också antas få brottsligheten att minska. 

• Verksamheter där kostnadsminskning sker på grund av projektet. 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) begår drygt 800 män, 18 
per 100 000 invånare och drygt 300 kvinnor, 7 per 100 000 invånare, självmord varje 
år (medelvärden för 2009-2011) i Sverige. 

I en rapport från myndigheten (dåvarande Statens Räddningsverk) publicerad 2004 
(NCO 2004:7 Suicid och samhällsekonomiska kostnader) skattades kostnaderna per 
självmord respektive självmordsförsök till cirka 18,5 respektive cirka 3 miljoner 
kronor och samhällets direkta och indirekta kostnader beräknas uppgå till 5,5 miljarder 
kronor.   

Även om rapporten har några år på nacken ger den en viss fingervisning om hur 
mycket pengar samhället kan bespara genom hälsofrämjande insatser och 
suicidprevention.  

Mot denna bakgrund skulle kampanjen alltså kunna leda till omfattande besparingar 
som minskar samhällskostnaderna rejält.  

Låt oss säga att Psykiska Hälsans Huvudstad skulle lyckas förhindra 5 självmord och 
10 självmordsförsök. Detta skulle innebära att samhället sparar över hundra miljoner 
kronor (92,5 miljoner på självmord och 15 miljoner på självmordsförsök).  

Den externa utvärderaren kommer få i uppdrag att göra en samhällsekonomisk 
utvärdering som bland annat visar på skillnaderna i resursförbrukning hos berörda 
parter före och efter kampanjen. 
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• Antagande av hur mycket kommunens totala kostnader minskar. 

Det är svårt att på förhand beräkna i vilken utsträckning projektet kan minska såväl 
kommunens som landstingets kostnader. Som redovisas av exemplen i föregående 
stycke är de samhällsekonomiska effekterna mycket stora när positiva förändringar 
sker inom strategiska områden.  

Det är också en positiv effekt om kostnadsutvecklingen inom dessa områden kan 
dämpas eller upphöra.  

• Den tidsperiod som det är rimligt att räkna på när det gäller minskade 
kostnader. 

Det är viktigt att poängtera att projektet kräver långsiktighet. Hälsofrämjande och 
förebyggande insatser måste löpa under lång tid för att uppnå tydliga effekter.  

Stärkande av psykisk hälsa och förebyggandet av psykisk ohälsa hos kommuninvånare 
handlar om strävan att uppnå strukturella förändringar och förändringar i beteenden. 
Bådadera tar tid.  

Samtliga effekter av de vidtagna insatserna, bland annat ekonomiska effekter, måste 
därför ses och mätas långsiktigt. De mått på ekonomiska effekter och kostnader som 
tas fram i utvärderingen bör därför kunna användas även i ett längre perspektiv.  

Helhetsbilden av projektets effekter kan därför antas dröja flera år efter kampanjens 
slut. 

 

Styrgruppen för Psykiska Hälsans Huvudstad 

Skellefteå 2013-08-30 

 

Lena Pettersson   Per Bergman 
Verksamhetschef, Psykiatriska kliniken Enhetschef Solkraft, IFO 
Västerbottens läns landsting Socialkontoret 
 
   

Anna Magnusson   Stellan Berglund 
HR-chef Förbundschef 
Norra Västerbotten  Samordningsförbundet Skellefteå 



Försäkringskassan
Lokala försäkringscenter och lokalkontor

Behov av statliga medel till samordningsförbund

 

Namn e-postadress

Piteå-Skellefteå Activus, Piteå Helen Edström helen.edstrom@forsakringskassan.se
Lycksel-Umeå Samordningsförbundet Umeå Mikael Broman mikael.broman@forsakringskassan.se
Lycksel-Umeå Lycksele samordningsförbund Mikael Broman mikael.broman@forsakringskassan.se
Luleå Pyramis Ingrid Nilsson ingrid.e.nilsson@forsakringskassan.se
Sollefteå-Örnsköldsvik Samoförb. Sollefteå Ulf Bergius ulf.bergius@forsakringskassan.se
Sollefteå-Örnsköldsvik Samoförb. Kramfors Bo Lundgren bo.l.lundgren@forsakringskassan.se
Sollefteå-Örnsköldsvik Samoförb Örnsköldsvik Ulf Bergius ulf.bergius@forsakringskassan.se
Piteå-Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå Helen Edström helen.edstrom@forsakringskassan.se 3 729 351 2 900 000 1 501 480 2 976 000
Östersund Samordningsförbundet i Jämtlands läCharlott Ax charlott.ax@forsakringskassan.se
Piteå-Skellefteå Consensus, Älvsbyn Carolina Marklund carolina.marklund@forsakringskassan.se
Sundsvall Samordningsförbundet i Sundsvall Mariann Landin mariann.landin@forsakringskassan.se
Sundsvall Samordningsförbundet Härnösand - TMariann Landin mariann.landin@forsakringskassan.se

* Gäller även förbund som planeras starta under 2014.

*** Avser den andel som staten (FK) bidrar med, inte medel från kommuner och landsting (I statens andel ingår, förutom FK, även Arbetsförmedlingen).

Ifylld blankett skickas till Sten Hjalmarsson 
senast onsdag den 25 september 2013. 

** Avser ej förbrukade medel totalt sett inom samordningsförbundet, inte enbart statens andel (även eventuella fonderade medel ska inkluderas). 
   Ingen hänsyn ska tas till att vissa av medlen redan kan vara intecknade inför nästa år.

Medelstilldelning 
från staten 2013*** 

Beräknat behov av 
medel från staten 

2014*** 

Prognos 
ackumulerade ej 

förbrukade medel 
31/12 2013** 

LFC
Försäkringskassans representant i styrelsen

Samordnings-
förbundets namn*

Ackumulerade ej 
förbrukade medel 

31/12 2012** 

Kommentar: 
Samordningsförbundet Skellefteå ansöker om 2 976 000 kronor i statliga medel för 2014.  
Fr.o.m. 2014-01-01 kommer Norsjö kommun att ingå som ny medlem i förbundet under förutsättning av att ansökan och den nya förbundsordningen godkänns av nuvarande medlemmar, vilket beräknas ske 
under oktober/november 2013. Ansökan om utökade statliga medel med 76 000 kronor motiveras med, förutom ett bedömt behov av oförändrad medelstilldelning jämfört med 2013, att den kommunala 
medfinansieringen utökas med motsvarande belopp genom Norsjö kommuns beräknade medlemsavgift och att statens (FK) respektive landstingets medelstilldelning utökas med motsvarande belopp för att 
uppgå till lagreglerade andelar på 50 respektive 25 %.  Från landstingets sida har ett positivt förhandsbesked lämnats. 
 
Under 2013 har Samordningsförbundet fortsatt och utökat tidigare inledda satsningar inom området samordnad rehabilitering för unga och vuxna med med funktionsnedsättningar och behov av stöd från flera 
myndigheter. Bland annat utgör gruppen unga med aktivitetsersättning en prioriterad målgrupp. För närvarande medfinansierar förbundet 8 ESF-projekt samt två tidigare projekt, Arbetsmarknadstorget och 
Hälsans Trädgård, vilka övergått från projektverksamhet till ordinarie samverkan mellan myndigheterna. Förbundets ambition är att ta tillvara på både de arbetssätt/metoder och den kompetens som 
utvecklats inom ramen för pågående projekt samt satsa på långsiktiga insatser som är mer hållbara och ger ökade möjligheter till implementering och utveckling av  
reguljär samverkan. En lokal fortsättning av KUR-projektet i syfte att förstärka  gemensam kunskapsutveckling och samarbete inom området psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning har även inletts.  
 
Som en konsekvens av dessa satsningar beräknas tidigare ackumulerade överskott på 3,7 miljoner kronor minska till 1,5 miljoner under 2013. Kostnaderna för fortsatt drift/utveckling av Arbetsmarknadstorget, 
övriga pågående projekt under 2014 samt nya satsningar/verksamheter i både Skellefteå och Norsjö inklusive ev. implementeringar, innebär enligt förbundets bedömning att både den ansökta 
medelstilldelningen för 2014 samt det prognosticerade överskottet 2013-12-31 kommer att förbrukas.  
 

INFORMATION:  Vid medelstilldelningen för 2014 kommer hänsyn att tas till de medel som förbunden har kvar från tidigare år. Även brister i inrapportering av uppgifter i uppföljningssystemet SUS 
kommer att påverka medelstilldelningen. Inriktningen för fördelningen av medel till samordningsförbunden är att medlen ska användas där de gör mest nytta. Riksdagen har den 31 maj 2012 fattat 
beslut om att ge samordningsförbund inom rehabiliteringsområde rätt till ersättning för viss moms under samma förutsättningar som kommuner, landsting och kommunförbund. 
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