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Samordningsförbundet Skellefteå KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Stellan Berglund 
 
 
  
Tid: Torsdag 21 november 2013, kl. 09.00 – 15.00. Samordningsförbundet bjuder på 

lunch! 
  
Plats: Rum 104 (Ks au-rummet), plan 1, Stadshuset. 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 

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

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 

att   utse                                                till justerare 
 

 
3. Förslag till verksamhetsplan 2014 – 2016. Se bilaga 

 
I förslaget redovisas inledning, allmänna förutsättningar, beslutad och 
planerad verksamhet 2014 – 2016. För åren 2015 och 2016 redovisas 
övergripande verksamhetsområden. 
 
I separat bilaga redovisas förslag till styrkort för 2014 med vision, 
strategi, mål, mått och aktiviteter.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna redovisat förslag till verksamhetsplan 2014 – 2016 för 
Samordningsförbundet Skellefteå  
 
 

 

4. Förslag till budget 2014 och plan 2015 – 2016. Se bilaga.  
 
I förslaget har beaktats aktuell prognos för 2013 inklusive preliminär 
resultatöverföring till 2014, beslut om statliga, kommunala och 
landstingskommunala medel för 2014 samt redovisad verksamhetsplan 
2014 – 2016. Förslaget redovisas i bilaga till verksamhetsplanen. 
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Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna redovisat förslag till budget 2014 och plan 2015 – 2016 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avtal med Skellefteå kommun angående köp av ekonomisk och 
administrativ service fr.o.m. år 2014. Se bilaga. 
 
Skellefteå kommun har sagt upp gällande avtal och genomfört 
förhandlingar med samordningsförbundet angående förändringar fr.o.m. 
år 2014.  
 
I det nya förslaget har bland annat beaktats fastställda 
kostnadsuppräkningar inom den kommunala verksamheten samt 
förändrade lokalkostnader med anledning av bytet till hyreslokaler på 
Hörnellgatan istället för Stadshuset.  
 

Sammanfattningsvis innebär förslaget att samordningsförbundets 
kostnader ökar från 15 750 kronor per månad exklusive moms under 2013 
till 15 879 kronor från och med 2014-01-01. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att godkänna redovisat förslag till avtal med Skellefteå  
kommun angående administrativ och ekonomisk service fr.o.m.  
2014-01-01. 
 
 

Förslag till ny förbundsordning med anledning av förslag från 
Försäkringskassan om ändrad beslutsordning när två eller fler 
kommuner ingår i ett förbund. Se bilaga. 
 
Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser ska det finnas en förbundsordning som fastställts 
av förbundets medlemmar. 
 
Med anledning av att Norsjö kommun 2012-12-17 ansökt om 
medlemskap i Samordningsförbundet Skellefteå godkände styrelsen 
2013-05-16 ett förslag till ny förbundsordning där även Norsjö kommun 
ingår som medlem i samordningsförbundet. Förslaget skickades sedan till 
medlemmarna för godkännande. 
 
I samband med Försäkringskassans ställningstagande om att godkänna 
den nya förbundsordningen framfördes synpunkter angående § 6, som 
reglerar förbundets uppgifter och beslutanderätt, i förbundsordningen,.  
 
Försäkringskassan föreslår att kvalificerad majoritet alltid ska tillämpas 
när två eller fler kommuner ingår i ett förbund. För att tillämpa 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kvalificerad majoritet måste denna beslutsordning framgå av 
förbundsordningen. Annars gäller kommunallagens bestämmelser om 
enkel majoritet. 

 
Vid styrelsens diskussion i ärendet 2013-10-17 redovisade samtliga 
medlemmar en positiv inställning till att ändra nuvarande beslutsordning 
samt uppdrog till förbundschef att till kommande sammanträde redovisa 
ett nytt förslag till förbundsordning där en bestämmelse om kvalificerad 
majoritet finns inskriven.  
 
I bifogat förslag anges att kvalificerad majoritet krävs för alla beslut i 
styrelsen. Förslaget är i övrigt identiskt med tidigare förslag, vilket bland 
annat innebär att Norsjö kommun föreslås ingå som medlem i 
Samordningsförbundet fr.o.m. 2014-01-01. 
 
En ekonomisk överenskommelse mellan Skellefteå och Norsjö kommun 
ska även träffas vad avser fördelningen av det kommunala bidraget till 
samordningsförbundet. Fördelningen mellan medlemmarna är att 
Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, landstinget med en 
fjärdedel samt Skellefteå kommun och Norsjö kommun med en fjärdedel.  
 
Med hänvisning till samordningsförbundets målgrupp är förslaget att 
fördelningen av den kommunala bidragsdelen på 25 % mellan Skellefteå 
och Norsjö kommun fastställs utifrån antalet personer i yrkesverksam 
ålder i respektive kommun per den 31 december året innan budget 
fastställs. Förslaget innebär att Norsjö kommun föreslås tillskjuta 76 000 
kronor i kommunalt bidrag till samordningsförbundet under 2014 samt att 
framställan om utökad medelstilldelning lämnas till Försäkringskassan 
och Västerbottens läns landsting.   
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   föreslå Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Norsjö kommun att godkänna 
redovisat förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet 
Skellefteå – Norsjö. 
 
 
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 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
Torsdag 27 november, kl. 09.00 – 15.00  
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna redovisat förslag till sammanträdesplan för år 2014. 
 
 
Förlängning av projektet Spira anställningskompetens.  
 
Medlefors Folkhögskola beviljades 500 000 kronor i medfinansiering från 
Samordningsförbundet Skellefteå 2013-06-14 i samband med ansökan till 
Europeiska socialfonden om uppgradering/förlängning av projektet under 
ett års tid t.o.m. 2014-12-31. Målgruppen i projektet är arbetssökande i 
åldern 18-64 år som är helt eller delvis sjukskrivna eller har ekonomiskt 
bistånd.  
 
Skellefteå kommun har beviljat 1 200 000 kronor i utökad 
medfinansiering av projektet under 2014 under förutsättning av positivt 
beslut från ESF-rådet. 
 
2013-11-13 meddelade Svenska ESF-rådet att de inte beviljar 
förlängningsansökan för projektet Spira Anställningskompetens. 
Medlefors får inte heller förlänga projekttiden för att kunna nyttja 
befintliga medel inom beslutad budget.  
 
Medlefors folkhögskola har därför kontaktat samordningsförbundet och 
Skellefteå kommun för att höra om tidigare beviljade medel kan användas 
för fortsatt lokal finansiering av projektet under hela eller delar av 2014 
trots ESF-rådets beslut. 
 
Om detta inte är möjligt kommer Spira Anställningskompetens att 
upphöra den 31 januari 2014, vilket samtidigt innebär att projektet inte tar 
emot några nya deltagare under resterande tid av året.  
 
Medlefors planerar även att avsätta egna medel, preliminärt mellan 300-
400 000 kronor, för att finansiera fortsatt verksamhet.  
 
En mer detaljerad verksamhetsbeskrivning med kostnads- och 
intäktskalkyl kommer att utarbetas och redovisas vid sammanträdet 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att    
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9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentation av projektet ”Psykisk hälsa i fokus – Skellefteå” 
 
Västerbottens läns landsting (VLL) och Skellefteå kommun kommer 
under år 2014 att genomföra ett samverkansprojekt för att främja psykisk 
hälsa samt förebygga psykisk ohälsa. Samverkansparter är Norran och 
Samordningsförbundet Skellefteå.  

 
Projektet finansieras via Skellefteå kommuns sociala investeringsfond 
och landstinget. Ansökan till sociala investeringsfonden har redovisats för 
samordningsförbundets styrelse 2013-08-27.  
 
Genom projektets insatser kan mål uppnås inom folkhälsoområdet, hälso- 
och sjukvårdsområdet samt sociala området.  
 
Förebyggande insatser inom området psykisk hälsa är en mycket 
angelägen fråga såväl i Skellefteå som i övriga landet. Inom ett flertal 
områden ökar den psykiska ohälsan, till exempel är de tre vanligaste 
sjukskrivningsorsakerna förknippade med psykisk ohälsa.  
 
Ambitionen är att Skellefteå ska vara ett gott exempel och kännetecknas 
av att vara en kommun där hälsa och särskilt den psykiska hälsan är 
viktig. Projektet vill öka kunskapen inom området såväl hos landstingets 
och kommunens personal som hos allmänheten.  
 
Att höja kunskapsnivåer samt göra området till ett ämne för öppna samtal 
är en start för att nå målen. Under året kommer därför att erbjudas ett 
antal seminarier, konferenser och andra typer av aktiviteter.  
 
Två projektledare på halvtid, Lena Stenvall från landstinget och Åsa 
Forssell från Skellefteå kommun, arbetar i projektet. Lena Stenvall 
medverkar vid sammanträdet och informerar om verksamheten. 
Presentationen sker kl. 13.30. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta 
 
att   godkänna informationen 
 
 
Presentation av projektet ”Vi vågar”. Se bilaga.  
 
Skellefteå kommun har av socialstyrelsen beviljats medel till 
försöksverksamhet enligt Individual Placement Supportmodellen, IPS, i 
syfte att hjälpa personer mellan 16-65 år med psykisk 
funktionsnedsättning ut på den reguljära arbetsmarknaden.  
 
Samverkande parter i projektet är kommunens arbetsmarknadsenhet 
(projektägare), arbetsförmedlingen, landstinget (Psykiatriska kliniken och 
Klockarbergets kris- och behandlingscenter) samt Arbetsmarknadstorget. 
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11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. 
 

Projektet startade i augusti 2012 och pågår t.o.m. årsskiftet. En mer 
utförlig beskrivning av projektet finns i projektkatalogen på 
samordningsförbundets hemsida; www.samordningsforbund.se 
 
Personal från projektet medverkar och informerar om verksamheten. 
Presentationen sker kl. 14.15. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna informationen.  
 
 

Informationsärenden 
 

Ansvarsfrihet 2012. Se bilaga. 
 
ESF-rådet Övre Norrlands beredning av ansökningar om förstudier och 
fördjupade implementeringar 
 
Ansökan till Försäkringskassan om statliga medel. 
 
Information från Nätverkskonferens för samordningsförbunden i de fyra 
norra länen i Sollefteå 7-8 november. 
 
Information från NNS. 
 
 
Övriga frågor 
 

 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 1 (7) 
 2013-10-17 
 
 
 
Plats och tid   
 
 
 
Beslutande Övriga deltagande 
 

 
 
Utses att justera  Sture Andersson  Paragrafer 507-514 
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
/Bertil Almgren, ordf. /Stellan Berglund, sekreterare/ 
 
 
 
……………………………………………..  
Sture Andersson, protokolljusterare/  
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2013-10-17 2013- 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, planeringsavdelningen 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Åsa Lundmark 
 
 
 Utdragsbestyrkande 

Rum 104, plan 1, Stadshuset. kl. 09.00 – 15.00.   

 

Bertil Almgren, ordförande   Stellan Berglund, Samordningsförb. 
Helen Edström, ledamot  Erik Lundgren, Samordningsförb. 
Sture Andersson, ersättare Johan Furberg, Samordningsförb.
  
Birgitta Westring-Sandberg, ersättare   
Carolina Marklund, ersättare 
Daniel Öhgren, ersättare     
 
  
   
    
  
 
 
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 2  
 2013-10-17 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
 
§ 507 
 
Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
§ 508 
 
Val av justerare.  
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att utse Sture Andersson till justerare. 
 
 
§ 509 
 
Ekonomisk rapport per 2013-09-30. Se bilaga.  
  
Det ekonomiska resultatet per 2013-09-30 uppgår till 1 348 240 kronor.  
 
Prognosen för 2013 visar på en förbrukning under året med 8 4 78 871 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 -2 503 871 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 beslutar: 
 
att   godkänna rapporten 
 
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 3  
 2013-10-17 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 510 
 
Sammanfattning av planeringsdagen 2013 med fokus på 
förslag till Styrkort 2014 och Verksamhetsplan/budget 2014-
2016. Se bilaga. 
 
En mer detaljerad redovisning av presentationer och diskussioner under 
planeringsdagen redovisas i bilaga.  
 
Punkten inleddes med en kort genomgång av nuvarande styrkort. 
 
Bland de förändringar i Styrkort 2014 och Verksamhetsplan/budget 2014-2016 
som diskuterades kan nämnas följande: 
 
• Ökad betoning på utveckling av långsiktig samverkan mellan 

myndigheterna, t.ex. i form av gemensamma plattformar, istället för 
projektverksamhet.  
 

• Utvecklad och kontinuerlig dialog med arbetsgivare/näringsliv, både från 
samordningsförbundets och Lokala samverkansgruppens sida. Ett exempel 
på konkreta insatser inom detta område är det nystartade projektet 
”Praktikmatchen”, som finansieras av samordningsförbundet, och bedrivs av 
Arbetsförmedlingen och Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet. 
 

• Finansiering av förebyggande insatser riktade till målgrupper med ökad risk 
för utanförskap. Förbundet kan arbeta med såväl strukturella som 
individinriktade förebyggande insatser. Inom området psykisk ohälsa är 
samordningsförbundets medverkan i projektet ”Psykisk ohälsa i fokus – 
Skellefteå” ett sådant exempel. Att identifiera riskgrupper ingår också i 
finansiell samordning. Mer allmänna insatser, t.ex. av folkhälsopolitisk 
karaktär, är dock tveksamma utifrån samordningsförbundets uppdrag. 
 

• Omformulering av första målet under perspektivet ”Individen” i syfte att 
hitta en ny målinriktning istället för procentuella andelen deltagare som får 
arbete eller börjar studera efter avslutad aktivitet.  
 

• Tydliggöra rollerna mellan samordningsförbundets styrelse och Lokala 
samverkansgruppen. Ett önskemål är bland annat att LSG utvecklar metoder 
och former för lokala behovsanalyser inklusive förslag till prioriterade 
åtgärder inom området arbete, hälsa och försörjning. Sådana åtgärder ska 
även avse lösningar som kan komma till stånd genom ordinarie samverkan 
mellan myndigheterna och/eller i vissa fall kombineras med att 
samordningsförbundet avsätter medel för åtgärder. Gemensam 
kompetensutveckling mellan styrelsen och LSG bör även genomföras. 

 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 4  
 2013-10-17 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Mot bakgrund av att Försäkringskassan övergår till en ny styrmodell 
diskuterades också om samordningsförbundet bör överväga en  
annan styrmodell istället för balanserad styrning med olika perspektiv som 
tillämpats sedan starten 2005.  

Andra exempel på styrmodeller som ofta tillämpas idag är följande: 
• Målstyrning med inriktningsmål, produktionsmål och effektmål  
• Målstyrning med vision, långsiktiga mål och kortsiktiga mål  
• Uppdragsstyrning med fokus på uppdrag istället för mål  
• Utfästelser i form av garantier, deklarationer och åtaganden som 

medborgarna informerats om. 
 
Frågan om ny styrmodell ska följas under året med inriktningen att eventuella 
förändringar sker från och med verksamhetsåret 2015.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   uppdra till förbundschef att beakta framförda synpunkter vid utformningen 
av förslag till Verksamhetsplan/budget 2014-2016 och Styrkort 2014 som 
behandlas vid kommande sammanträde.  
 
 
§ 511 
 
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 beslutar: 
 
att   godkänna inköp av ny teknisk plattform för Samordningsförbundet 
Skellefteå.  
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 5  
 2013-10-17 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 512 
 
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.  
Torsdag 27 november, kl. 09.00 – 15.00  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   sammanträdesplanen fastställs vid kommande sammanträde.  
 
 
§ 513 
 
Informationsärenden 
 
Redovisning av lokala ansökningar till Europeiska socialfonden Övre Norrland 
avseende förstudier och fördjupade implementeringar. Se bilaga. 
 
Stellan Berglund presenterade en sammanställning över inlämnade ansökningar 
till ESF-rådet, Övre Norrland, från myndigheter, organisationer, föreningar och 
företag i Skellefteå om att genomföra förstudier eller fördjupade 
implementeringar under 2014. Sammanställningen redovisas i 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. 
 
Stellan Berglund informerade om samordningsförbundets projektansökan samt 
den beredning i ärendet som förekommit från ESF-rådets sida. Ansökan 
redovisas i bilaga. 
 
 
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 6  
 2013-10-17 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Fråga om kvalificerad majoritet i förbundsstyrelser. 
 
I samband med landstingsfullmäktiges prövning av samordningsförbundets 
förslag till ny förbundsordning, med anledning av Norsjö kommuns ansökan om 
medlemskap, har Försäkringskassan aktualiserat frågan om beslutsordning i 
samordningsförbund med fler än en kommun som medlemmar. 
 
Försäkringskassan föreslår att kvalificerad majoritet alltid ska tillämpas när två 
eller fler kommuner ingår i ett förbund. För att tillämpa kvalificerad majoritet 
måste denna beslutsordning framgå av förbundsordningen. Annars gäller 
kommunallagen med enkel majoritet. 
 
Vid styrelsens diskussion i ärendet redovisade samtliga medlemmar en positiv 
inställning till att ändra nuvarande beslutsordning. Förbundschef ska till nästa 
sammanträde redovisa ett nytt förslag till förbundsordning där kvalificerad 
majoritet finns inskrivet som beslutsordning.  
 
 
Seminarium om KUR-projektet 27 september.  
 
Stellan Berglund informerade om det halvdagsseminarium med Emmanuel Ezra 
som föreläsare som genomfördes den 27 september på stadshotellet. Temat för 
föreläsningen var bemötande och målgruppen var förtroendevalda, ledare och 
medarbetare hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå 
kommun och Västerbottens läns landsting samt 
företag/projekt/organisationer som arbetar inom eller har intresse av 
verksamhetsområdet. Totalt deltog ca 130 personer.  

 
Information från NNS. 
 
Stellan Berglund informerade från NNS höstkonferens på Arlanda Airport den 
14-15 oktober. Vid konferensen deltog även Kenneth Andersson. Mer 
information finns på NNS hemsida www.nnsfinsam.se 
 
 
Principer för hantering av samordningsförbundens ekonomiska överskott i 
samband med fördelning av statliga medel. Se bilaga. 
 
Stellan Berglund redovisade de överläggningar som förekommit med anledning 
av Nationella Rådets arbetsgrupps förslag till hantering av 
samordningsförbundens stora ekonomiska överskott. NNS har även avgett 
yttrande i ärendet. De flesta som yttrat sig har varit positiva till förslaget varför 
rekommendationen från arbetsgruppen kommer att delges förbunden. 
NNS yttrande redovisas i bilaga. 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 7  
 2013-10-17 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Presentation av ordinarie samverkan mellan myndigheter och 
myndighetsspecifika insatser inom området arbetsinriktad rehabilitering på 
samordningsförbundets hemsida.  
 
Stellan Berglund informerade om presentationen av ovanstående information på 
samordningsförbundets hemsida och de länkhänvisningar som finns inlagda. 
 
 
Skellefteå Psykiska Hälsans Huvudstad 2014. Se bilaga. 
 
Stellan Berglund informerade om det aktuella projektläget. Projektledarna 
arbetar för närvarande med aktivitetsplanen för 2014. En ”idékonferens” har 
genomförts på lasarettet med bra deltagande. Utvärderingen av projektet 
kommer att upphandlas externt och detta arbete har inletts. Projektansökan 
redovisas i bilaga. 
 
 
Ansökan till Försäkringskassan om statliga medel. Se bilaga. 
 
Helen Edström har lämnat in Försäkringskassans och samordningsförbundets 
äskande om statliga medel för 2014. Ansökan redovisas i bilaga. 
 
 
§ 514 
 
Övriga frågor 
 
Avsägelse från Daniel Öhgren, (c) av uppdraget som ersättare i styrelsen 
för Samordningsförbundet Skellefteå. 
 
Ordförande tackade Daniel för den tid han varit med i samordningsförbundets 
styrelse och överlämnade en present från styrelsen. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   notera avsägelsen. 
 
 
Anmälan till Nätverkskonferens för samordningsförbunden i de fyra norra 
länen i Sollefteå 7-8 november. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   anmäla Bertil Almgren och Stellan Berglund till konferensen. 
 
 



 2013-11-18 
Stellan Berglund 

 
 
Besöksadress Hörnellgatan 17, 3 tr. Telefon 0910-73 46 24 E-post stellan.berglund@skelleftea.se 

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

931 85 Skellefteå   

 

 

 
 
Samordningsförbundet Skellefteå 
 

 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, 
Västerbottens läns landsting 

 
 
Verksamhetsplan 2014–2016 
Budget 2014 och plan 2015–2016 
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1. Sammanfattning 
 
Samordningsförbundet Skellefteås disponibla medel för 2014 beräknas uppgå till 8 906 tkr. Medlen består 
dels av anslag med 6 092 tkr från de fem medlemmarna; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Skellefteå kommun, Norsjö kommun (under förutsättning av att föreslagen förbundsordning godkänns av 
samtliga parter) och Västerbottens läns landsting samt dels övriga intäkter med 64 tkr och preliminärt 
beräknad överföring med 2 814 tkr från verksamhetsåret 2013. Kostnaderna föreslås uppgå till 8 157 tkr 
vilket innebär ett beräknat överskott med 799 tkr efter finansiella intäkter.  
 
Fr.o.m. 2014-01-01 föreslås Norsjö kommun ingå som ny medlem i Samordningsförbundet Skellefteå 
under förutsättning av att föreslagen förbundsordning godkänns av samtliga medlemmar. Det nya 
förbundet, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, är bildat den dag då alla medlemmar har beslutat om 
förbundsordningen eller vid den tidpunkt som angetts i förbundsordningen.  

Medlemskapet innebär bl.a. att Norsjö kommun är representerad med en ordinarie ledamot samt en 
ersättare i förbundets styrelse.  

Den totala verksamhetskostnaden 2014 uppgår till 6 112 tkr varav 4 108 tkr avser redan beslutad 
verksamhet och 2 004 tkr ny verksamhet. Följande verksamheter medfinansieras preliminärt av 
samordningsförbundet under 2014: 

- Arbetsmarknadstorget (ordinarie verksamhet) 
- Hälsans Trädgård (ordinarie verksamhet) 
- Utsikten 2.0 
- Unga in 
- TExAS 
- Praktikmatchen samt 
- myndighetsgemensam kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med 

psykisk sjukdom och funktionsnedsättning (ordinarie samverkan som fortsättning på KUR-
projektet). 

 
Verksamhetsnära kostnader och kostnader för kansli/administration uppgår till 2 045 tkr 2014. 

Under 2014 och planeringsperioden 2015-2016 ska den redan inledda utvecklingen mot att stödja och 
främja långsiktiga och ordinarie samverkansformer mellan myndigheterna istället för projekt förstärkas. 
Sådana samverkansformer kan t.ex. vara gemensamma organisatoriska och verksamhetsmässiga 
plattformar för samordnad rehabilitering. Arbetsmarknadstorget för unga personer med behov av stöd från 
flera myndigheter är ett sådant exempel.  

Med en sådan inriktning kan förbundet kombinera projektfinansiering med tills vidare-finansiering när 
behov och rätt förutsättningar föreligger. Vid nya insatser ska verksamheter där medlemmarna 
finansierar/delfinansierar verksamheten, t.ex. personalresurser, prioriteras.  

Samordningsförbundet ska även fortsättningsvis prioritera unga personer 16-30 år med 
funktionsnedsättningar och behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera myndigheter.  

Samverkan i form av att behålla och fortsätta utveckla gemensamma arenor, gemensam värdegrund, 
gemensam kompetensutveckling och information/kommunikation, systematisk uppföljning, 
omvärldskunskap, m.m. ska fortsätta. 
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Samarbetet mellan samordningsförbundet och Lokala samverkansgruppen, LSG i Skellefteå ska 
tydliggöras och förstärkas. I detta arbete ingår bland annat att tydliggöra rollerna mellan 
samordningsförbundet och LSG. Som ny medlem i förbundet kommer även Norsjö kommun att vara 
representerad på tjänstemannanivå i LSG.  

Ett önskemål är att LSG utvecklar metoder och former för lokala behovsanalyser inklusive förslag till 
prioriterade åtgärder inom området arbete, hälsa och försörjning. Sådana åtgärder ska även avse lösningar 
som kan komma till stånd genom ordinarie samverkan mellan myndigheterna och/eller i vissa fall 
kombineras med att samordningsförbundet avsätter medel för åtgärder. Gemensam kompetensutveckling 
för styrelsen och LSG ska även genomföras.  

Utvecklad dialog och kontinuerligt samarbete med arbetsgivare/näringsliv, både från 
samordningsförbundets och Lokala samverkansgruppens sida, är ett strategiskt område som bägge parter 
anser viktigt att utveckla under kommande treårsperiod. Ett exempel på konkreta insatser inom detta 
område är det nystartade projektet ”Praktikmatchen”, som finansieras av samordningsförbundet, och 
bedrivs av Arbetsförmedlingen samt Skellefteå kommuns Gymnasiekontor och Arbetsmarknadsenhet. 
Syftet med verksamheten är att med stöd av ny teknik underlätta för arbetsgivare och företag att anmäla 
praktikplatser som kan användas inom yrkespraktik, vägledande praktik, arbetsplatsförlagd 
utbildning/lärlingsutbildnings eller arbetsträning/rehabilitering, företrädesvis för ungdomar  

Under perioden ska även samordningsförbundets medverkan vid förebyggande insatser riktade till 
målgrupper med ökad risk för utanförskap fastställas. Förbundet kan arbeta med såväl strukturella som 
individinriktade förebyggande insatser. Inom området psykisk ohälsa är samordningsförbundets 
medverkan i projektet ”Psykisk ohälsa i fokus – Skellefteå” ett sådant exempel. Att identifiera riskgrupper 
ingår också i finansiell samordning. Mer allmänna insatser, t.ex. av folkhälsopolitisk karaktär, är dock 
tveksamma utifrån samordningsförbundets uppdrag. 

Frågan om ny lednings/styrmodell för samordningsförbundet ska följas under året med inriktningen att 
eventuella förändringar sker från och med verksamhetsåret 2015. Förbundet har sedan starten 2005/2006 
tillämpat en modell med s.k. balanserad styrning.  

Från och med 2013 tillämpar samordningsförbundet ett mer aktivt förhållningssätt gentemot Europeiska 
socialfonden i syfte att finansiera angelägna insatser för förbundets målgrupper. Det nya förhållningssättet 
innebär att samordningsförbundet, utöver rollen som medfinansiär/samverkanspart, även ansöker om 
medel som projektägare. En sådan ansökan har lämnats in under hösten 2013.  
 
Samordningsförbundet ska under planeringsperioden medverka till att ta tillvara metoder, erfarenheter 
och kompetens som utvecklas inom ramen för ESF- och andra myndighetsprojekt genom samordnad 
ledning/styrning i form av projektkluster.  

2.  Inledning 

Samordningsförbundet Skellefteå bildades den 1 december 2005 och har ansvaret för den finansiella 
samordningen i Skellefteå. Förbundets nuvarande medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. För närvarande finns 82 samordningsförbund i 
landet. 

Verksamheten bygger på Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210).  
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Syftet med lagen är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i 
centrum.  

Viktiga åtgärder är att förbättra samarbetet mellan olika professioner och att förbättra samverkan mellan 
myndigheter för att därigenom snabbare komma fram till en lösning för individen. Den bärande tanken är 
mycket enkel: Det blir ett bättre samarbete mellan medarbetare om vi kan ta ett gemensamt, samlat och 
sammanhållet ansvar utifrån individens behov.  
 
Samtidigt behövs en organisatorisk struktur för samarbete, samverkan och samordning.  
 
Några avgörande omständigheter som påverkar förutsättningarna för ett samlat ansvar över sektorsgränser 
är  
 samordningsförbundets legitimitet  
 resurser  
 myndigheternas samlade kompetens  
 gemensamma mål. 
 
Lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet syftar till att ge samordningen legitimitet 
genom att det finns en styrelse som leder arbetet. Med gemensamma resurser kan verksamheten 
organiseras mer effektivt och bidra till att myndigheternas gemensamma kompetens utnyttjas effektivt. 

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.  

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.  
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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, förebyggande arbete, m.m. Denna typ av insatser ska ses som förstärkning av 
insatser som ingen av medlemsmyndigheterna kan finansiera. 

Det förebyggande arbetet indelas i  
 
1. förebyggande insatser för individen, till exempel samtalsstöd, sjukgymnastik, motion, individuell 

handledning med mera. Det finns också goda erfarenheter från hälsorådgivning, självhjälpsgrupper, 
samtalsgrupper med mera som kan tas tillvara. Syftet är att tidigt identifiera behov och stödja 
individerna.  

 
2. förebyggande insatser för olika definierade riskgrupper, till exempel olika riktade insatser för grupper 

som identifierats via kartläggningar. Det kan vara personer med smärtproblematik, personer med 
psykosocial problematik, ensamstående föräldrar, arbetslösa med sociala behov med flera.  

3. allmänt förebyggande arbete, till exempel generella insatser till befolkningen, i vissa bostadsområden, i 
skolan, på arbetsplatser, folkhälsoarbete och så vidare  

 
Erfarenheterna hittills visar att förbundens verksamhet kan riktas mot 1 och 2 medan det allmänt inriktade 
arbetet tangerar de gränser riksdagen beslutat för målgruppen.  
 
Organisatoriska samverkansaktiviteter blir också avgörande för hur samarbetet utvecklas i ett 
individperspektiv. Här kan nämnas utveckling och implementering av metoder, utbildning och 
informationsinsatser, kartläggning och analys av behov samt uppföljning och utvärdering.  
Dessa aktiviteter skulle också kunna beskrivas som förebyggande. De är långsiktiga och kommer 
individen till del indirekt. Ett aktivt förebyggande arbete för målgruppen behövs för att gruppen inte ska 
öka. Individuellt förebyggande insatser måste komma in så tidigt som möjligt. Att identifiera riskgrupper 
ingår i finansiell samordning. 

Vid riksdagens beslut om lagen om finansiell samordning betonades att även det förebyggande arbetet 
skulle kunna omfattas av förbundets insatser. Riksdagen preciserade inte innebörden av det förebyggande 
arbetet och därför kan de lokala parterna själva komma fram till vad de vill prioritera och vilka insatser 
som ska göras.  
 

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 2014 – 2016 lyfta fram den 
övergripande inriktningen för finansiell samordning de kommande tre åren. 
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3. Budgetprocess för 2014  

Statens totala satsning på finansiell samordning uppgår till 280 miljoner kronor för 2014, vilket är samma 
belopp som för 2013. 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 2014 begärt utökad medelstilldelning med 228 tkr från medlemmarna. 
Efter beslut av Försäkringskassan, som svarar för tilldelningen av de statliga medlen, under november 
2013 tilldelas Samordningsförbundet Skellefteå 2 976 tkr i statliga medel för år 2013. Skellefteå 
kommun, Norsjö kommun (under förutsättning av att parterna godkänner förslaget till ny 
förbundsordning) och Västerbottens läns landsting tillskjuter gemensamt 152 tkr efter beslut i kommun- 
respektive landstingsfullmäktige, vilket innebär att det sammanlagda ägartillskottet för år 2014 uppgår till 
6 028 tkr. Medelstilldelningen är därmed utökad med 228 tkr jämfört med 2013. 

Budgetutrymmet för år 2014 kan beräknas på följande sätt: 

Ägartillskott för år 2014  6 028 tkr 
Övriga intäkter 2014       64 tkr 
Beräknat resultat för 2013  2 814 tkr 
efter finansiella poster 
Disponibelt före beslut  8 906 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 består fr.o.m. 2014 av fem ledamöter och fem ersättare (under förutsättning av att parterna 
godkänner förslaget till ny förbundsordning) utsedda av respektive huvudman.  

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.  
Fr.o.m. 2014 är preliminärt Norsjö kommun även representerad i tjänstemannagruppen.  

Under 2014 ska gruppen också utveckla metoder och former för lokala behovsanalyser inklusive förslag 
till prioriterade åtgärder inom området arbete, hälsa och försörjning, initiera gemensam 
kompetensutveckling samt inhämta och återföra information från samordningsförbundet till den egna 
organisationen.  

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

Avtal finns även med Skellefteå kommun angående administrativ och ekonomisk service innefattande 
ekonomistöd/service samt personaladministrativ redovisning och handläggning. 

Under perioden 2009 – 2013 har samordningsförbundet genom samarbete med Skellefteå kommun och 
arbetsförmedlingen tillgång till 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. 

Fr.o.m. våren 2013 har samordningsförbundet, genom samarbete med Skellefteå kommuns 
arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen, även tillgång till en journalistresurs med uppgift att svara 
för information, dokumentation, presentationer på hemsidan, m.m. Anställningen är tidsbegränsad till 
våren 2014.  

Samordningsförbundet är beredande och sammankallande för projektledarträffar för samtliga ESF-, 
Finsam och övriga projekt samt samordnad lednings/styrgrupp för dessa projekt. 

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer utsedda av huvudmännen. 

5. Beslutad och planerad verksamhet 2014–2016 

Följande verksamheter/projekt, där samordningsförbundet medverkar genom tidigare beslut om 
finansiering via antingen direktfinansiering (Finsam-projekt) eller medfinansiering (ESF-projekt), pågår 
under perioden 2014–2016  

Kostnaderna för verksamheternas/projektens genomförande redovisas i budget 2014 och plan 2015–2016. 

Verksamhet/Projekt Inriktning   Start Slut 
 
Arbetsmarknadstorget. Rehabilitering till arbete/studier för  2010-09 t.v. 
Ordinarie verksamhet. ungdomar i åldern 16–29 år med behov 
  av samordnade stödinsatser 
 
 
Hälsans Trädgård. Stöd till arbete/studier genom s.k. grön 2010-08 t.v.  
Ordinarie verksamhet rehabilitering för långtidsarbetslösa, 
  långtidssjukskrivna, utlandsfödda, m.fl. 
  i åldern 18–64 år som står långt från 

arbetsmarknaden. 
 

 
Utsikten 2.0.  Stöd till arbete/studier för unga med  2012-01 2014-06  
ESF-projekt.  . komplex problembild i åldern 20–35 år 
  genom utvecklad myndighetssamverkan. 
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Unga in.  Individuellt/gruppinriktat stöd till unga 2011-11 2014-05 
Nationellt   16-24 år som är på väg att hoppa av  
ESF-projekt.  gymnasiet, inte studerar, arbetar eller 
  har någon annan känd sysselsättning. 
 
 
TExAS.  Möjliggöra och underlätta gymnasie-, 2012-01 2014-12-31 
Tillträde till Examina eftergymnasiala och högskolestudier för Förlängning 6 månader 
för individer med  personer med Aspergers syndrom. beviljad av ESF-rådet. 
Aspergers syndrom. 
ESF-projekt. 
 
 
KUR-projektet  -  Myndighetsgemensam kunskapsutveckling 2012-05-14 t.v. 
Ordinarie samverkan om rehabilitering för personer med psykisk  
Finsam  sjukdom och funktionsnedsättning 
 
 
Praktikmatchen IT-system som möjliggör för arbetsgivare/ 2013-10-01 – 2014-09-30 
Finsam  företag att anmäla praktikplatser   
 
 
Kostnaden för beslutade verksamheter/ projekt under 2014 uppgår till enligt föreslagen budget till 4 108 
tkr. Motsvarande kostnad under 2015 respektive 2016 uppgår till 2 860 tkr respektive 3 360 tkr.  

Vid styrelsens planeringsdag 2013-10-16 och styrelsemöte 2013-10-17 fastställdes följande inriktning 
under kommande planeringsperiod: 

• Under 2014 och planeringsperioden 2015-2016 ska den redan inledda utvecklingen mot att stödja 
och främja långsiktiga och ordinarie samverkansformer mellan myndigheterna istället för projekt 
förstärkas. Sådana samverkansformer kan t.ex. vara gemensamma organisatoriska och 
verksamhetsmässiga plattformar för samordnad rehabilitering. 

• Samordningsförbundet ska även fortsättningsvis prioritera unga personer med 
funktionsnedsättning och behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samtidigt som en mer 
flexibel gränsdragning mellan olika åldersgrupper ska tillämpas. 

• Samordningsförbundet ska fortsätta utveckla samordnad rehabilitering enligt 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. 

• Samverkan i form av att behålla och fortsätta utveckla gemensamma arenor, gemensam 
värdegrund, gemensam kompetensutveckling och information/kommunikation, systematisk 
uppföljning, omvärldskunskap, m.m. ska fortsätta. 

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



VERKSAMHETSPLAN- OCH BUDGET 2014-2016  

 10 

• Samarbetet mellan samordningsförbundet och Lokala samverkansgruppen i Skellefteå ska 
tydliggöras och förstärkas. I detta arbete ingår bland annat att tydliggöra rollerna mellan 
samordningsförbundet och Lokala samverkansgruppen.  

• Utvecklad dialog och kontinuerligt samarbetet med arbetsgivare/näringsliv, både från 
samordningsförbundets och Lokala samverkansgruppens sida, ska eftersträvas under kommande 
treårsperiod.   

• Under perioden ska samordningsförbundets medverkan vid förebyggande insatser riktade till 
målgrupper med ökad risk för utanförskap fastställas.  

• Samordningsförbundet ska prioritera ett aktivt förhållningssätt gentemot Europeiska socialfonden 
för att som projektägare eller medfinansiär/samverkanspart bidra till att förbundets mål uppnås.   

• 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 2014–2016 

Unga personer fortsatt prioriterad grupp 

Samordningsförbundet har sedan starten prioriterat insatser som vänder sig till unga personer i åldern 16–
30 år. Under 2013 har denna inriktning bland annat manifesterats genom finansieringen av projekten 
Arbetsmarknadstorget, Utsikten 2.0, Unga in, TExAS, Spira integration och Spira unga (f d Rätt Väg Ut). 
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 2014–2016. 
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 saknar gymnasieutbildning, erhåller 
aktivitetsersättning, ungdomar med funktionsnedsättning, t.ex. psykiska eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 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 
Gemensam Ingång” ska fortsätta under hela planeringsperioden. För att ytterligare utveckla denna modell 
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kommer förbundet att pröva nya former för gemensam styrning och ledning av sådan verksamhet där 
personal-, lokal- och verksamhetsmässig samverkan förekommer. Implementeringen av projektet 
Arbetsmarknadstorget utgör ett konkret och viktigt exempel på en sådan utveckling. 

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, Norsjö 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 

I 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 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. Under kommande planeringsperiod ska samspelet mellan samordningsförbundet och lokala 
samverkansgruppen utvecklas.  

Ett viktigt område är att stödja och utveckla de försök med samordnad ledning och styrning av lokala 
verksamheter och projekt som inletts under 2013. Fr.o.m. december 2013 slås de tidigare två 
”klustergrupperna” ihop till en gemensam styrgrupp för samtliga projekt. En gemensam ledningsgrupp för 
Arbetsmarknadstorget har även bildats under hösten 2013.  

Samordningsförbundet ska stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning och 
incitament för samverkan. Det är viktigt att myndigheterna har gemensamma mål. I detta ligger att de har 
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en likvärdig uppfattning om vad ett gott resultat/utfall är samt en gemensam bedömning av effekterna av 
olika verksamheter och projekt. Samordningsförbundet har i september 2013 ansökt om medel från 
Europeiska socialfonden till en 1-årig förstudie för att utveckla utvärdering och evidens inom området 
arbetsmarknadsinriktad rehabilitering tillsammans med samordningsförbunden i Umeå och Lycksele. Det 
finns alltså ett behov av att identifiera och utveckla de områden som utgör grunden för ett framgångsrikt 
strukturellt arbete. 

För att behålla 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. 

Den implementeringsstrategi som fastställdes av samordningsförbundets styrelse 2012-06-21 ska 
tillämpas systematiskt och utvecklas under planeringsperioden. 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 2014.  

Tillsammans utgör dessa delar samordningsförbundets styrkort; en modell för balanserad styrning och 
ledning av verksamheten. Styrkortet redovisas som bilaga till verksamhetsplanen. För åren 2015 och 2016 
redovisas samordningsförbundets inriktning i form av övergripande verksamhetsområden. 

Modellen med balanserad styrning och styrkort har använts sedan starten 2005/2006. 
Samordningsförbundets styrelse har aktualiserat frågan om ny lednings/styrmodell för 
samordningsförbundet. Frågan ska följas under 2014 med inriktningen att eventuella förändringar sker 
från och med verksamhetsåret 2015.  
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Vision 

Den långsiktiga visionen för samordningsförbundets verksamhet inom Skellefteå kommuns geografiska 
område och utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 
olika samhällsuppdrag är: 

Alla i arbete – egen försörjning. 

Strategi 

Samordningsförbundets strategi för att nå visionen är följande: 

Genom strukturell samverkan, gemensamma insatser och effektiv resursanvändning öka funktions- och 
arbetsförmågan hos personer i åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering så att de kan erhålla 
arbete och egen försörjning. 

Perspektiv/fokusområden 

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets värdeskapare 
ska fyra perspektiv/fokusområden utgöra grunden för förbundets planerade verksamhet under 2014: 

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. Under 2014 utgör 
även Norsjö kommun en del av den gemensamma arenan. 

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 
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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. 

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 

De insatser Samordningsförbundets finansierar ska, förutom sedvanlig redovisning av verksamhetens 
verksamhets- och ekonomiska utfall, där det är lämpligt och möjligt även utvärderas när det gäller 
samhällsekonomiska effekter av genomförda aktiviteter. 

Enligt Lagen om finansiell samordning ska varje samordningsförbund ha en god ekonomisk hushållning, 
d.v.s. att ekonomin är så väl avvägd att kostnaderna är i nivå med förbundets intäkter. Budgeten ska 
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, men undantag får göras om det finns synnerliga skäl. 
Sådana skäl kan vara att förbundet har ett betydande eget kapital.  

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. 

8. Mål, mått och aktiviteter för 2014 

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har följande mål, mått och aktiviteter fastställts 
inom respektive perspektiv/fokusområde under 2014: 
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Individen 

Mål 

100 % av deltagarna i samordnad rehabilitering finansierad av samordningsförbundet har kommit 
närmare arbete på öppna arbetsmarknaden.  
 
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 och berörda myndigheters bedömning av arbetsförmågan.  

Deltagarnas upplevelse av hur deras livssituation förändrats efter avlutad aktivitet. 

Aktiviteter 

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

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

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

Individuella och strukturellt förebyggande insatser. 

Dialog och kontinuerligt samarbete med arbetsgivare och näringsliv.  

Gemensam uppföljning och utvärdering efter avslutad aktivitet.  

Förnyelse/utveckling 

Mål 

Utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete och försörjning. 

Framgångsrika arbetssätt och samverkansformer implementeras i reguljär verksamhet. 
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Mått 

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

Besöksfrekvens på samordningsförbundets hemsida. 

Arbetssätt som implementerats i reguljär verksamhet. 

Aktiviteter 

Öka tillgängligheten till samordningsförbundets hemsida genom ny teknisk plattform. 

Sammanställa projektkatalog samt länkar till samordnade insatser och myndighetsspecifika insatser på 
hemsidan. 

Ge ut ett nyhetsbrev minst fyra gånger per år. 

Skapa mötesplatser för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte (hemsida, samverkansgrupper, 
konferenser, seminarier, etc.). 

Gemensam kartläggning, behovs- och åtgärdsanalys. 

Utveckla nya metoder för att mäta effekter av samordnad rehabilitering 

Delta i lokalt-, regionalt och nationellt utvecklingsarbete. 

Arbetssätt/processer 

Mål 

Utveckla långsiktiga former för samordnad styrning och ledning av samordnad verksamhet. 

Innovativa arbetssätt prioriteras i samordnad rehabilitering. 

Mått 

Konkreta exempel på hur styrning och ledning av verksamheter organiseras. 

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

Aktiviteter 

Genomföra gemensam kompetensutveckling inom området styrning och ledning. 

Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Bedriva aktiv omvärldsbevakning. 
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Pröva nya modeller för samordnad ledning och styrning. 

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. 

9. Övergripande verksamhetsområden 2015 

Etablerade plattformar för långsiktig samverkan inom rehabiliteringsområdet, t.ex. inom ramen för 
Arbetsmarknadstorget byggs ut och utvecklas organisatoriskt och metodmässigt liksom när det gäller 
ledning och styrning. Ordinarie samverkan mellan myndigheterna stöds och främjas. Beslutade och redan 
inledda projekt fullföljs. Unga med behov av samordnade insatser prioriteras.  

Finansiering av projekt via Europeiska Socialfonden har inletts genom att samordningsförbundet beviljats 
medel under den nya programperioden 2014-2020 i egenskap av projektägare. Medfinansiering via 
samverkande parter utvecklas i syfte att öka de ekonomiska resurserna för samordnad rehabilitering. 
Dialogen med arbetsgivare och företag bedrivs under systematiserade former 

Aktiviteter inom området strukturella insatser i form av gemensamma arenor, samordnad ledning och 
styrning av verksamheter, gemensam värdegrund, kompetensutveckling, systematisk uppföljning, 
information/kommunikation, omvärldskunskap, m.m. fortsätter och utvecklas. Individuella och 
strukturellt förebyggande insatser pågår. Ansvarsfördelningen mellan samordningsförbundet och Lokala 
samverkansgruppen är tydliggjord och samarbetet har utvecklats ytterligare.  
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10. Övergripande verksamhetsområden 2016 

Fortsatt prioritering av unga med behov av samordnade insatser. Ordinarie samverkan för på ungdomar 
har byggts ut och ger tydliga effekter på ungdomsarbetslösheten, framförallt långtidsarbetslösheten. 
Etablering av långsiktig samverkan och gemensamma plattformar för vuxna personer med långvarigt 
utanförskap är påbörjad.  

Arbetet med strukturella insatser och samordnade ledning/styrning fortsätter liksom utveckling av 
projektägarrollen i ESF-projekt. Behovs- och målgruppsanalyser förfinas i samverkan med bland annat 
Lokala samverkansgruppen. Effekter av förebyggande insatser utvärderas. 

Samarbetet med arbetsgivare och företag leder till ny verksamhet som underlättar för de svagaste 
grupperna att erhålla arbete eller påbörja studier.  

 

 

 

 

 

 



Budget 2014 plan 2015-2016

 Tkr 2012 2013 2014 2015 2016
2012-
2016 

Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Intäkter

 - Försäkringskassan 2 900 2 900 2 976 2 976 2 976 14 728
 - Skellefteå kommun 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 7 250
 - Norsjö Kommun 76 76 76 228
 - Västerbottens läns landsting 1 450 1 450 1 526 1 526 1 526 7 478
 - Återvunnen moms 358 0 0 0 0 358
Övriga intäkter 104 81 64 66 69 384
 6 262 5 881 6 092 6 094 6 097 30 426

Kostnader

Verksamhetskostnader

 - Beslutad verksamhet, se bil 3 632 5 123 4 108 2 860 3 360 19 083

Ny verksamhet 0 0 2 004 1 200 1 000 4 204
 

Summa verksamhetskostnader 3 632 5 123 6 112 4 060 4 360 23 287

Verksamhetsnära kostnader

 - Extern kartläggning/analys 0 0 60 60 60 180
 - Extern utvärdering/processtöd 0 0 100 100 100 300
 - Information/gemensam komp.utveckl 6 60 220 220 220 726
Summa verksamhetsnära kostnader 6 60 380 380 380 1 206

Kansli-/administrativa kostnader
 - Arvoden till styrelsen 187 193 199 205 211 995
 - Arvoden till revisorer 29 30 30 31 32 152
 - Ekonomisk adm. (lokal, dator, tel) 225 187 191 237 244 1 084
 - Tjänsteman, + tillf anställd 976 1025 1040 1070 1120 5 231
 - Resor, konferenser/utbildning 110 130 175 185 195 795
 - Ej erhållen ersättning för moms 0 0 0 0 0 0
 - Övrigt adm 146 90 30 35 40 341
Summa kansli/adm kostnader 1673 1655 1665 1763 1842 8 598

Summa kostnader 5 311 6 838 8 157 6 203 6 582 33 091

Resultat före finansiella poster 593 -957 -2 065 -109 -485 -2 665

Finansiella intäkter 87 42 50 60 70 309

Resultat efter finansiella poster 680 -915 -2 015 -49 -415 -2 356
Resultat inkl. överf. fr. föreg. år 3 729 2 814 799 750 335



Bilaga budget 2014 plan 2015-2016

2012 2013 2014 2015 2016
2012-
2016

TKR Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Verksamhetskostnader

 - Arbetsmarknadstorget 1834 1750 2300 2800 3300 11 984
 - ESF - Hälsans Trädgård 118 831 749 0 0 1 698
 - Psyk ohälsa och arbetslivet (Länspr) 16 238 0 0 0 254
 - ESF - sociala Entreprenörshuset 130 0 0 0 0 130
 - ESF - Medurs 150 350 0 0 0 500
 - ESF - Spira anställningskompetens 0 500 0 0 0 500
 - ESF - Utsikten 2.0 434 375 119 0 0 928
 - ESF - Spira Integration 200 200 0 0 0 400
 - ESF - Unga In 0 200 200 0 0 400
 - ESF - TExAS 150 619 80 0 0 849
 - ESF -Rätt Väg Ut 600 0 0 0 0 600
 - KUR-projektet 0 60 60 60 60 240
 - Finsam-Praktikmatchen 600 0 0 600
S:a verksamhetskostnader 3 632 5 123 4 108 2 860 3 360 15 994
Ny verksamhet 0 0 2 004 1 200 1 000 4 204
S:a totala verksamhetskostnader 3 632 5 123 6 112 4 060 4 360 20 198



Styrkort 2014 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. Besöksfrekvens på 
samordningsförbundets 
hemsida 
 

3. Arbetssätt som implementerats 
i reguljär verksamhet 

Mål 
1. Utveckla långsiktiga  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. 100 % av deltagarna i 

samordnad rehabilitering 
finansierad av 
samordningsförbundet har 
kommit närmare arbete på 
öppna arbetsmarknaden 

 
1. 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 och berörda      
myndigheters bedömning av 
arbetsförmågan  
 

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



Förnyelse/utveckling Ekonomi Arbetssätt/processer 

Aktiviteter 
1. Öka tillgängligheten till 

samordningsförbundets 
hemsida genom ny teknisk 
plattform 
 

2. Sammanställa projektkatalog 
samt länkar till samordnade 
insatser och 
myndighetsspecifika insatser på 
hemsidan 
 

3. Ge ut ett nyhetsbrev minst 4 
ggr per år 
 

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

5. Gemensam kartläggning, 
behovs- och åtgärdsanalys 
 

6. Utveckla nya metoder för att 
mäta effekter av samordnad 
rehabilitering  
 

7. 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. Pröva nya modeller för 
samordnad ledning och styrning 
 

5. Samordna insatser enligt 
modellen En gemensam ingång 
 

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

7. 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 utgångspunkt genomföra 
individuella insatser i form av 
bl.a. 

- arbetsrehabilitering 
- arbetsträning 
- sysselsättning 
- psykosocial eller 

medicinsk rehabilitering 
- utbildning 
- arbetsmarknadsprogram 
- praktik, m.m. 
 

3. Individuella och strukturellt 
förebyggande insatser 
 

4. Dialog och kontinuerligt 
samarbete med arbetsgivare 
och näringsliv 
 

5. Gemensam uppföljning och 
utvärdering efter avslutad 
aktivitet 

 

Individen 
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AVTAL MELLAN SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKELLEFTEÅ OCH 
SKELLEFTEÅ KOMMUN ANGÅENDE KÖP AV ADMINISTRATIV 
OCH EKONOMISK SERVICE, M.M. 
 
Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (organisationsnummer 222 000-1933), nedan kallad 
samordningsförbundet och Skellefteå kommun, kommunledningskontoret (organisationsnummer 
212 000-2643), nedan kallad kommunen, träffas följande avtal avseende köp av administrativ och 
ekonomisk service, m.m.  
 
§ 1 Avtalstid 
 
Detta avtal gäller under tiden 2014-01-01 t.o.m. 2014-12-31, med två månaders ömsesidig uppsägning. 
Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 12 månader för varje gång.  
 
§ 2 Uppdraget 
 
Uppdraget omfattar köp av administrativ och ekonomisk service, m.m. enligt följande: 
 

• Löpande ekonomiredovisning och uppföljning för samordningsförbundet som fristående juridisk 
person samt särredovisning av enskilda projekt innefattande  

- upplägg och underhåll av förbundets ekonomihantering (ekonomisystem, grunduppgifter, 
budgetmall, etc.) 

- fakturering till huvudmän en gång per år samt övrig fakturering 
- löpande betalning och kontering av fakturor inkl. arkivering av verifikat 
- upprättande av bokföringsunderlag för löner, arvoden, övriga ersättningar, sociala avgifter 

och källskatt 
- upprättande och inlämnande av skattedeklaration varje månad 
- infordra projektrekvisitioner varje kvartal samt svara för granskning och utbetalning av 

ekonomiskt stöd till projekt 
- löpande bokföring och avstämning mot sidoordnad redovisning 
- momsredovisning till skatteverket samt årsuppgift 
- ekonomiska delårsrapporter (3 st./år) med prognoser samt årsredovisning 

Samordningsförbundet ansvarar för förvaltningsberättelse samt verksamhetskommentarer i 
årsredovisningen 

- stöd för finansiella placeringar 
- utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda enligt fastställda bestämmelser 
- deltagande i möten angående administrativa och ekonomiska frågor 

 
• Kostnader för lokalhyra (inklusive lokalvård), telefon, porto, kopiering samt användaravgift/PC 

och andel i kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning 



 
 
 

 
§ 3 Ekonomisk ersättning 
 
Samordningsförbundet ersätter kommunen med 15 879 kronor per månad exklusive moms från och med 
2014-01-01. 
 
§ 4 Fakturering 
 
Kommunen fakturerar samordningsförbundet fyra gånger per år.  
 
§ 5 Avstämning och omförhandling  
 
Årlig avstämning ska ske mellan parterna under oktober månad. Vid denna avstämning ska bl.a. 
verksamhetens omfattning, årliga förändringar av löner och konsumentprisindex redovisas.  
 
Part kan begära omförhandling under avtalstiden om förutsättningarna för detta avtal väsentligt förändras. 
Sådan omförhandling aviseras minst en månad i förväg. Om överenskommelse inte nås vid förhandling 
äger parterna rätt att säga upp avtalet med två månaders varsel. Uppsägningen av avtalet ska ske skriftligt 
och uppsägningstiden ska räknas från den dag som motparten har mottagit uppsägningen.  
 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Skellefteå _______________                                   Skellefteå ________________ 
 
 
………………………………………  ……………………………….. 
Bertil Almgren   Kristina Sundin Jonsson  
Ordförande    Kommunchef 
Samordningsförbundet Skellefteå   Skellefteå kommun 
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FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET 
 
Samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö (nedan kallat förbundet) har inrättats med 
stöd av Lagen (SFS nr 2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kommun och 
landsting.  
 
1 §  Förbundets namn och bildande 
 

Förbundets namn är Samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö.  
 
2 § Förbundets säte 
 

Förbundets säte är Skellefteå kommun 
 
3 § Förbundets medlemmar 
 

Förbundets medlemmar är Västerbottens läns landsting, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan samt Skellefteå och Norsjö kommuner. 
 
4 § Förbundets ändamål 
 

Förbundets ändamål är att inom Skellefteå och Norsjö kommuns geografiska område 
svara för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, 
Arbetsförmedlingen, landstinget och berörda kommuner i syfte att underlätta och 
uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin 
förmåga att förvärvsarbeta. 
 
5 § Styrelsen 
 

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. 
 
Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Varje medlem väljer vardera en 
ledamot och en ersättare för denne. Ersättarna har närvaro- och yttranderätt. 
 
Landstingets och kommunerna representanter utses av respektive 
fullmäktigeförsamling. Försäkringskassan och arbetsförmedlingen utser sina 
respektive representanter. 
 
Valbar till samordningsförbundets styrelse är 

• ledamot eller ersättare i landstings- eller kommunfullmäktige 
• anställd vid Försäkringskassan 
• anställd vid Arbetsförmedlingen. 

 
Ledamot och ersättare för Norsjö kommun väljs första gången för tiden från och med 
den 1 januari 2014 till och med den 31 mars 2015. Därefter väljs ledamöter och 
ersättare för samtliga medlemmar för fyra år räknat från och med den 1 april året 
efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser 
ordförande och vice ordförande. 
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6 § Uppgifter och beslutanderätt 
 

Förbundet har till uppgift att 
 

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
- stödja samverkan mellan samverkansparterna 
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade 

rehabiliteringsinsatser  
- besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska 

användas 
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

 
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För alla 
beslut i styrelsen krävs kvalificerad majoritet.  
 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 
enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att 
tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda. 
 
7 § Personal 
 

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet 
enligt styrelsens anvisningar. 
 
Styrelsen har därutöver rätt att anställa övrig personal i mån av behov och tillgång på 
medel.  
 
8 § Initiativrätt 
 

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive 
huvudmans beslutsordning. 
 
9 § Samråd 
 

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större organisatorisk 
eller ekonomisk betydelse. 
 
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar 
som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
10 § Kungörelser 
 

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den 
officiella anslagstavlan hos Skellefteå och Norsjö kommun samt Landstinget i 
Västerbotten. 
 
11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 
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Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av 
medlen, landstinget med en fjärdedel samt Skellefteå och Norsjö kommun med en 
fjärdedel. 
 
Fördelningen av den kommunala delen fastställs utifrån antalet personer i 
yrkesverksam ålder i respektive kommun per den 31 december året innan budget 
fastställs. 
 
Medlemmarna ska täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på 
annat sätt. 
 
12 § Styrning och insyn 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta kvartalsvisa uppföljningar med helårsprognos för 
verksamheten och ekonomin som finns tillgängliga för medlemmarna. 
Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa 
verksamhetens utfall för medlemmarna  
 
Samordningsförbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad 
som är sedvanliga krediter för verksamheten. 
 
13 § Budget 
 

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och 
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen 
upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa 
verksamhetsår. 
 
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgeten. 
 
Styrelsen ska svara för samordningsförbundets räkenskaper och årligen inom tre 
månader från räkenskapsårets slut upprätta årsbokslut och årsredovisning. 
 
14 § Revisorer och revision 
 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas 
av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser statens 
revisor. Landstinget utser en revisor och revisorsersättare. Skellefteå och Norsjö 
kommun utser en gemensam revisor och revisorsersättare. 
 
Mandattiden för landstinget samt kommunernas revisor och revisorsersättare är 
densamma som för styrelsens ledamöter och ersättare. Mandattid för statens 
revisorer hanteras i särskild ordning. 
 
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 
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15 § Utträde 
 

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 
uppsägningstiden är tre år. 
 
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas 
ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. 
Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska 
upplösning endast ske om det beslutas enligt 16 §. 
 
16 § Likvidation, upplösning och ändring av stadgar 
 

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en 
eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett 
samråd mellan huvudmännen. 
 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. 
Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna 
förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin 
förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom 
och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen ska bifogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
 
Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har 
delgivits medlemmarna.  
 
Samordningsförbundets stadgar kan ändras efter samstämmigt beslut av förbundets 
medlemmar. 
 
17 § Tvister 
 

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i 
Sverige. 
 
18 § Ersättning till ledamöter, revisorer och revisorsersättare 
 

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter, ersättare samt kommunens och landstingets revisorer och 
revisorsersättare ska följa Skellefteå kommuns principer. 
 
Arvode till statens revisor betalas av Försäkringskassan. 
 
19 § Arkivtillsyn 
 

Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
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20 § Förbundets bildande 
 

Förbundets anses bildat den 1 december 2005 under namnet Samordningsförbundet 
Skellefteå och från och med den 1 januari 2014 utvidgat med Norsjö kommun i 
enlighet med vad som anges i denna förbundsordning.  
 
 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i 4 exemplar av vilka Parterna erhållit var sitt. 
 
 
För SKELLEFTEÅ KOMMUN 
 
 
………………………………………………………. 
Bert Öhlund, kommunstyrelsens ordförande 
 
 
För NORSJÖ KOMMUN 
 
 
………………………………………………………. 
Mikael Lindfors, kommunstyrelsens ordförande 
 
 
För VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 
 
 
………………………………………………………. 
Peter Olofsson, landstingstyrelsens ordförande 
 
 
För ARBETSFÖRMEDLINGEN 
 
 
………………………………………………………. 
 
 
För FÖRSÄKRINGSKASSAN  
 
 
………………………………………………………. 



Vi vågar! 
 
- Delrapport 1 

 

www.pwc.com/se 

Fredrik Markstedt, 
Christina Karlsson 
och  

Jenny Krispinsson 
2013-06-24 
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Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Sveriges regering att fördela medel till kommunerna 
för försöksverksamhet för meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktions-
nedsättning. Socialstyrelsen anser att denna försöksverksamhet bör utvecklas utifrån IPS-
modellen. Grundtanken är att med modellen hjälpa personer till ett arbete med lön och ge 
ett individanpassat stöd på arbetsplatsen. 
 
2011 tog Socialstyrelsen fram Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 
eller schizofreniliknande tillstånd. Dessa riktlinjer lyfter fram evidensbaserade 
behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni, varav en 
av dessa metoder är IPS-modellen (Individual Placement and Support). IPS-modellen är 
en utveckling och en standardisering av Supported Employment (SE) och är utvecklad för 
arbetsrehabilitering av personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 
IPS-modellen är ännu inte etablerad i det svenska samhället men det pågår 
försöksverksamheter där arbete sker efter IPS-modellen. Ansvaret för arbetslivsinriktad 
rehabilitering ligger i dag hos ett flertal myndigheter i Sverige och det är inte självklart hur 
IPS-modellen ska placeras in i det svenska vård- och stödsystemet. Därmed finns det ett 
behov av att fortsätta med försöksverksamheter i samverkan mellan berörda myndigheter. 
 
Skellefteå är en av de kommuner som beviljats statsstöd för  försöksverksamhet med 
meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning utifrån IPS-
modellen. 
 
 
 
 



Projektets mål och målgrupp 

 

  

 

 

 

 Indikatorer på måluppfyllelsen 

 

• Alla deltagare ska uppleva att insatserna hållit hög kvalitet och att de själva kunnat påverka 
insatserna 

• Alla deltagare ska uppleva att insatserna lett till en förhöjd livskvalitet 
• Alla deltagare ska uppleva att de kommit närmare arbete 
• Minst 50 % av deltagarna ska erhålla arbete med eller utan samhällsstöd 
• IPS-metoden ska vara välutvecklad, dokumenterad och utvärderad 
• Ett etablerat företagsnätverk skall finnas 
• Handläggarna inom IPS-gruppen ska ha en hög kompetens i att arbeta med IPS-modellen 
• Arbetsmetoden IPS ska spridas och implementeras i ordinarie verksamhet 
• Förväntat resultat i form av minskat behov av sjukpenning, rehabiliteringspenning, 

aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd eller försörjningsstöd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Projektets målgrupp är individer i åldrarna 16 till 65 år, med psykisk funktionsnedsättning och 
som vill ha ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
 
Målet med försöksverksamheten är att pröva en modell som förhoppningsvis är så pass bra att den 
kan införlivas i ordinarie verksamhet. Mål för försöksverksamheten är konkret att fler personer 
med psykisk funktionsnedsättning i Skellefteå kommun finner och behåller arbete genom stöd och 
vägledning utifrån IPS-modellen.  



Åtta nyckelprinciper inom IPS-
modellen 

De åtta nyckelprinciperna: 

 

1. Lämpligheten baseras på personens vilja att arbeta 

2. Klientens egna preferenser, intressen och val är viktiga och styr processen 

3. Konsultation och vägledning i ekonomi och försörjning erbjuds alla 

4. Vanligt lönearbete är målet 

5. IPS är en integrerad del i det psykiatriska arbetet (team arbete) 

6. Sökandet efter arbete inleds snabbt 

7. Jobbcoachen bygger relationer med företag och arbetsplatser 

8. Individuellt stöd utan tidsbegränsningar 

För att nå målet med försöksverksamheten ska denna genomföras i samklang med 

åtta nyckelprinciper inom IPS-modellen. 



Vårt uppdrag 

 

 

 

Rapportering Löpande rapportering och dialog 

Återrapporteringen sker månadsvis muntligt såväl som 
skriftligt till styrgruppen. Föreliggande delrapport är den 
första rapporteringen.  
 
I augusti 2014 kommer en slutrapport att lämnas där 
resultaten och erfarenheterna från samtliga delrapporter 
kommer att vävas samman och slutligen värderas i 
förhållande till projektets överordnade mål. 
 
 

Detta sker regelbundet genom vårt deltagande vid 
projektets styr- och arbetsgruppsmöten på plats i 
Skellefteå under avtalstiden, samt genom löpande 
kontakter däremellan efter behov.  

Uppdraget som PwC erhållit består av att utvärdera projektet med en lärande utvärderings-

ansats vilket innebär att utvärderaren kontinuerligt återför sina synpunkter till projektledning 

och styrgrupp till och med slutdatumet i början på augusti 2014.  

 
 
 
 

 

Ansvariga utvärderare från PwC är Fredrik Markstedt, Christina Karlsson och 

Jenny Krispinsson. 



Genomförda aktiviteter 
  

Innehåll/moment 

 

Inläsning av styrdokument/statusuppdatering  

  

Inledande uppstart med projektledning 

  

Analys av projektets egna uppföljningssystem (görs löpande under projektets gång) 

  

Djupintervjuer på plats med deltagare 

  

Intervjuer med samtliga vägledare och projektledning 

  

  

Träff/medverkan vid styrgruppsmöte med samtliga berörda aktörer i projektet.  Kortfattad muntlig rapportering i 

samband med denna träff 

  

Intervju med två företag som tagit emot deltagare från projektet 

  

Återkommande avstämningsmöten och löpande dialog med projektledning 



Iakttagelser hittills från 
utvärderingen 

Då utvärderingsuppdraget har ansatsen av en lärande utvärdering som sker kontinuerligt följer 

att vissa av iakttagelserna redan kommunicerats till i samband med avstämningsmöten som ägt 

rum innan denna delrapports tillkomst. 

 

Nedan följer en kortfattad redovisning av våra  

inledande iakttagelser och tankar kring projektet.  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 



Iakttagelser hittills från 
utvärderingen fortsättning 

 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

Styrgruppsklustret 
 

• Bra blandning av aktörer i styrgruppsklustret, närvaro vid klustermöten prioriteras av 

aktörerna 

• Samtliga projekt som tillhör klustret delger en ”statusrapport” till varje klustermöte, 

behov finns av att ta fram en mall för en enhetlig rapportering 

• Styrgruppsklustret bedöms ha god insikt i respektive projekt som tillhör klustret 

• Långa möten där mycket tid går åt till att muntligt redogöra statusen för varje projekt  

•  Få beslut fattas inom styrgruppsklustret, mötena omfattas mestadels av 

informationsöverföring 

• Ännu inte riktigt hittat formerna för arbetet i styrgruppsklustret bl.a. avseende i vilka 

frågor klustret ska/kan fatta beslut samt klustermötenas innehåll och syfte 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Iakttagelser hittills från 
utvärderingen fortsättning 
Projektledning Vi vågar 
 

• Oklara roller avseende projektlednings uppgifter redan vid inledningskedet av 

projektet 

• Mycket tid bedöms ha gått åt till att hantera oklarhet kring roller och ansvar inom 

projektet, vilket har tagit tid och energi från faktisk ledning och styrning av projektet  

• Försök att komma till rätta med problematiken kring projektledningen har gjorts. 

Exempelvis har ytterligare personella resurser tillförts projektet för att avlasta 

projektledaren 

• Arbetsgivaransvaret mellan aktörerna upplevs delvis som oklart, t. ex. avseende vem 

som har ansvar för arbetsmiljöfrågor för vägledarna 

• Oklart vilket mandat projektledningen har avseende styrning av vägledare, t. ex. i 

vilka frågor kan projektledningen fatta beslut avseende personal som är anställd av 

annan organisation än kommunen 

 



Iakttagelser hittills från 
utvärderingen fortsättning 
Projektverksamhet 

• Lång uppstartssträcka av projektet på grund av avsaknad av praktiska 

förutsättningar, såsom fungerande arbetsplatser och datorstöd. Initial osäkerhet 

kring finansiering av ”hela” projektet pga. Socialstyrelsens upplägg med finansiering 

i två etapper.  

• Det bedöms finnas en risk att gamla arbetssätt sitter kvar från t. ex. tidigare projekt 

och organisationstillhörighet 

• Utmaningar kring att ”tänka nytt” och arbeta utifrån IPS-modellen. Testar projektet 

något nytt eller finansieras något som redan finns med projektmedel? Är exempelvis 

alla tänkbara deltagare välkomna att delta i projektet? T.ex. individer med större 

behov av stöd/insatser för att bli anställningsbar 

• Informationen avseende projektet behöver tydliggöras gentemot externa aktörer 

såsom myndigheter och företag  

 



Iakttagelser hittills från 
utvärderingen fortsättning 
Deltagare 

• Överlag nöjda med de stöd de fått genom projektet, t. ex. avseende tillgänglighet till 

vägledarna 

• Deltagare känner trygghet i och med att kontakt med vägledare bibehålls även efter 

inträde på arbete/praktik, vägledare har möjlighet att stötta ute på arbetsplats 

• Synpunkter finns om att individanpassa mötesupplägg ytterligare, t. ex. upplevs det 

inte alltid som positivt att träffa två vägledare, anpassa behovet av individuella möten 

och/eller gruppmöten 

 



Iakttagelser hittills från 
utvärderingen fortsättning 

Arbetsgivare 

• Nöjda med stödet från projektet när en deltagare tagits emot på företaget, 

vägledarna upplevs som tillgängliga och tillmötesgående 

• Synpunkt finns avseende att inga avtal eller liknande skrivs mellan 

arbetsgivare och arbetstagare, vilket kan vara bra även vid praktik för att 

reglera arbetstider och praktikens längd, samt för att underlätta avslutande av 

en anställning/praktikplats som inte är lämplig 

• Synpunkt finns kring långa ”starttider” d.v.s. från att ett företag har behov av 

arbetskraft till dess att en deltagare kan påbörja anställning/praktik 

• Informationsinsatser om projektet till tänkbara företag behöver intensifieras 

och utvecklas  



Utvecklingsområden  

 

• Att upprätta former för arbetet i styrklustergruppen samt tydliggöra mandaten att 

fatta strategiska beslut för projekten 

• Att tydliggöra roller och ansvar inom projektet samt vilket mandat  och vilket    

      arbetsgivaransvar projektledningen har gentemot vägledarna 

• Att säkerställa att projektledningen styr och leder verksamheten i enlighet med IPS- 

     modellen och nya arbetssätt identifieras och implementeras i verksamheten 

 

 

Utifrån dessa hittills gjorda iakttagelser vill vi som utvärderare lyfta några valda områden som vi  

bedömer är viktiga att hantera i det fortsatta arbetet med att utveckla försöksverksamheten: 



Utvecklingsområden 

• Att säkerställa att alla tänkbara deltagare är välkomna att delta i projektet och att  

      ingen enskild individ omedvetet gallras bort på grund av ett stort behov av stöd 

• Att intensifiera arbetet med att utöka antalet möjliga arbetsgivare samt sprida  

      information om projektet till företag och myndigheter 

 

 



Våra kontaktuppgifter 
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Christina Karlsson– Projektmedarbetare 
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 Beslutsdatum Diarienr 

Ekonomistaben 2013-11-08 050306-2013 
 
 
Beslutsfattare 
Dan Eliasson 

Signum 
 

 
Övriga närvarande 
Svante Borg 
Lars-Åke Brattlund 
Ann Persson Grivas 
Laura Hartman 
Birgitta Målsäter 
Jonas Lindgren 
Stefan Olowsson 
Bengt Stjärnsten 
 
Sture Hjalmarsson, föredragande 

 

 
 
Ärende och beslut 
Vid utgången av 2012 fanns 83 samordningsförbund enligt lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 
Av ovan nämnda lag ska förbundsmedlemmarna bl.a. Försäkringskassan, var för sig pröva frågan 
om styrelsen för ett samordningsförbund ska beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska 
väckas. 
Som underlag för sin prövning av ansvarsfrihet har Försäkringskassan erhållit årsredovisningar 
som samordningsförbunden upprättat samt revisionsberättelser och i förekommande fall 
revisionsrapporter som de revisorer som granskar samordningsförbunden avlämnat. För statens 
räkning granskas samordningsförbunden av revisionsfirman Deloitte AB. 
För samtliga förbund har revisorerna föreslagit att styrelserna för samordningsförbunden ska 
beviljas ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning och räkenskaper. 
Ekonomistaben har vid en genomgång av de årsredovisningar och 
revisionsrapporter som inkommit inte noterat något som föranleder något annat 
ställningstagande. 
 
Härmed beslutas 
att bevilja samtliga styrelser ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning och 
räkenskaper, 
att uppmana de samordningsförbund där revisorerna pekat på brister i 
revisionsberättelse att undanröja dessa samt att i förekommande fall följa de 
rekommendationer och förbättringsförslag som revisorerna lämnat i 
revisionsrapporter eller motsvarande. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Eva Werdén 


	1. Kallelse, 131121
	2. Protokoll, 131017
	3a. Verksamhetsplan 2014–2016 och budget
	3b. Budget 2014 och plan 2015-2016 Samordn förbundet.pdf
	3c. Styrkort 2014 Samordningsförbundet Skellefteå.pdf
	4. Avtal, Eko. och Adm. Service, 2014
	5. Förbundsordning, Skellefteå–Norsjö, 130508
	6a. Delrapport Nr 1, Vi Vågar
	6b. Redovisning Statsbidrag, Vi Vågar, 131001
	7. Protokoll, Försäkringskassan, 131108

