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Samordningsförbundet Skellefteå - Norsjö KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Stellan Berglund 
 
 
  
Tid: Torsdag 12 juni 2014, kl. 09.00 – 15.00.  
  
Plats: Rum 104 (Ks au-rummet), plan 1, Stadshuset. 
  
 OBS! Samordningsförbundet bjuder på lunch! 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avslutning av ESF-projektet Utsikten 2.0.  
 
ESF-projektet Utsikten 2.0 avslutas 2014-06-30. En mer detaljerad 
beskrivning av mål, genomförande, måluppfyllelse, m.m. kommer att 
redovisas i slutrapporten från European Minds. Rapporten beräknas vara 
klar i månadsskiftet augusti/september.  
 
Projektets styrgrupp, Samordnade styrgruppen för projekt i Skellefteå, 
har vid sitt möte 2014-05-20 beslutat föreslå projektägaren Skellefteå 
kommun och samverkansparter att projektet avslutas 2014-06-30 samt 
att fortsatta åtgärder för projektets målgrupp prövas och tillgodoses 
inom ramen för Arbetsmarknadstorget.  
 
Arbetsmarknadstorget är fr.o.m. 2013-09-01 en ordinarie verksamhet 
som bedrivs gemensamt av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Skellefteå kommun, Västerbottens läns landsting och 
Samordningsförbundet Skellefteå.  
 
Arbetsmarknadstorgets målgrupp är arbetslösa ungdomar i åldern 16 – 
29 år med fokus på gruppen 16 – 24 år. Målgruppens gemensamma 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nämnare är att de har långvarigt behov av stöd från flera av de 
samverkande myndigheterna. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 

att   notera informationen. 
 
 
 
Förslag till utveckling av Arbetsmarknadstorget. Se bilaga.  
 
Arbetsmarknadstorgets ledningsgrupp har 2014-05-23 föreslagit att 
nuvarande personalorganisation utökas med 3,0 årstjänster fr.o.m. 2014-
07-01 i syfte att utöka antalet deltagare till ca 90-100 personer löpande.  
 
De nya handläggarresurserna föreslås utgöras av 1,0 kurator från 
Psykiatriska kliniken, 1,0 socialsekreterare och 1,0 arbetsförmedlare.  
 
Utökningen motiveras främst av ledningsgruppens bedömning av det 
långsiktiga behovet av rehabiliteringsplatser för unga, vuxna 16-29 år 
med behov av stöd från flera myndighete samt upphörandet av projektet 
Utsikten 2.0. Utsikten har sedan projektet startade 2006 löpande erbjudit 
samordnad rehabilitering till 40-50 deltagare.  
 
Lokala samverkansgruppen har 2014-05-23 yttrat sig över förslaget. 
Lokala samverkansgruppen tillstyrker förslaget och föreslår att berörda 
myndigheter tillskjuter medel för utökningen.   
 
Skellefteå kommuns socialkontor har meddelat att de preliminärt kan 
fortsätta finansieringen av 1,0 socialsekreterare t.o.m. nuvarande 
projektledares (Ingrid Selin) pensionering. Därefter måste en ny 
prövning ske. 
 
Arbetsförmedlingen respektive Psykiatriska kliniken tar upp frågan om 
finansiering av 1,0 arbetsförmedlare respektive 1,0 kurator vid 
lednings/chefsmöten i början på juni.   
 
Om myndigheterna själva inte kan finansiera utökningen av 
Arbetsmarknadstorget föreslår Lokala samverkansgruppen att 
finansieringsfrågan prövas av Samordningsförbundet.  
 
Vid mötet lämnas information om de bedömningar som gjorts av 
Arbetsförmedlingen respektive Psykiatriska kliniken.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansökan från Medlefors folkhögskola om finansiering av utökat 
antal platser i projektet Spira Integration . Se bilaga. 
 
Spira Integration erbjuder individuell handledning, schemalagda  
aktiviteter, studiebesök, praktik och studier för utlandsfödda män och 
kvinnor. Projektet har fokus på språkutveckling, svensk  
kulturkompetens och integrering samt arbetar även mycket med  
jämställdhet.  
 
Syftet är att integrera deltagarna i det svenska samhället  
och att möjliggöra anställning på svenska arbetsmarknaden. 
 
Förutom svensk språkundervisning får deltagarna läsa  
samhällskunskap/entreprenörskap, data och arbetsmarknad/utbildning.    
De har även tillgång till mentortid med svensk pedagog och 
motions/hälsoaktiviteter samt individanpassad coachning varje vecka. 
 
Medlefors Folkhögskola ansöker om finansiering av ytterligare 15 
platser i projektet Spira Integration fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2014-12-
31 som komplement till de 15 platser som tidigare beviljats av 
Folkbildningsrådet.  
 
Finansieringen möjliggör fortsatt verksamhet med 30 platser i avvaktan 
på nytt beslut från Folkbildningsrådet angående möjligheten att 
omfördela ytterligare 15 platser inom etableringskurs på folkhögskola.  
 
En utökning till 30 platser ger även möjlighet att nivågruppera 
deltagarna utifrån språkliga kunskaper samt skapa utrymme för 
handledarfunktionen. 
 
Kostnaden för platsutökningen beräknas uppgå till 1 521 970 kronor. 
Projektbeskrivning och kostnadskalkyl redovisas i bilaga. 
 
Lokala samverkansgruppen, LSG, tillstyrker en utökning av antalet 
platser mot bakgrund av dels den efterfrågan som funnits under 
projekttiden med ett utbud på 45 platser samt dels myndigheternas 
bedömning av det fortsatta behovet för målgruppen i Skellefteå. 
 
LSG föreslår samtidigt att den redovisade kostnaden för platsutökningen 
utreds ytterligare, bland annat mot bakgrund av den platskostnad som 
godkänts av Folkbildningsrådet vid beslutet om tilldelning av 15 platser.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Skellefteå – 
Norsjö. Se bilaga.  
 
Lokala samverkansgruppen har tidigare uppmärksammat den utveckling 
som skett inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Olika 
insatser, bland annat inom området samordnad rehabilitering till 
arbete/studier för unga/vuxna i åldern 16-29 år, som initierats av Lokala 
samverkansgruppen har delvis sin bakgrund i utvecklingen inom detta 
område.  
 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd har t.ex. 
ökat markant i Skellefteå under de senaste 10 åren trots en viss 
minskning de tre senaste åren. Även i riket som helhet har kostnaderna 
ökat markant under samma period även om en viss nedgång skett sedan 
2012.  
 
Motsvarande ökning har även skett när det gäller kostnaderna för 
långvarigt försörjningsstöd, det vill säga när ett hushåll beviljats 
försörjningsstöd över tio månader under en tolvmånadersperiod.  
 
Under senare år har regelverket alltmer kommit att betona den så kallade 
”arbetslinjen.” Skellefteå kommun och Norsjö kommun, liksom många 
andra kommuner, har idag ett stort antal egna insatser/åtgärder av 
arbetsmarknadspolitisk/arbetsrehabiliterande karaktär. Ett flertal insatser 
inom detta område sker i samverkan med övriga myndigheter, 
framförallt Arbetsförmedlingen.  
 
Sammanfattningsvis bedömer Lokala samverkansgruppen i Skellefteå-
Norsjö att det finns behov av ett gemensamt, strukturerat och 
systematiskt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd, framförallt vad avser långvarigt 
försörjningsstöd.  
 
Syftet med kartläggningen är att ta fram en beskrivning över en 
förbättrad samverkansmodell mellan Skellefteå kommun, Norsjö 
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens 
läns landsting inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, 
framförallt vad avser långvarigt försörjningsstöd.  
 
På sikt skall kartläggningen leda till långsiktigt hållbara metoder och 
rutiner, arbetsfrämjande insatser, m.m. som kan underlätta vägen till en 
egen försörjning för individer/hushåll i Skellefteå och Norsjö.   
 
För ledning/styrning av kartläggningsarbetet bildas en ledningsgrupp 
bestående av Lokala samverkansgruppen samt adjungerade 
representanter från Socialkontorets IFO-avdelning, enheten för 
försörjningsstöd, Vuxenutbildningen/SFI vid Gymnasiekontoret och 
landstingets primärvård. 
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För det operativa arbetet med kartläggning; statistiksammanställning, 
dokumentation, redovisning/information, intervjuer, mötesplanering, 
etc. föreslås att en person projektanställs av Skellefteå kommuns 
Socialkontor på 50 % av heltid under perioden 2014-08-15 - 2014-12-
31. 
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö föreslås ansvara för 
finansieringen av tjänsten. Kostnaden beräknas uppgå till 200 tkr 
inklusive sociala avgifter. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna redovisat förslag till kartläggning av ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd i Skellefteå – Norsjö enligt bilaga  
 
att   bevilja Socialkontoret medel för projektanställning av en person på 
50 % av heltid under perioden 2014-08-15 - 2014-12-31 till en beräknad 
kostnad av 200 tkr samt 
 
att   Lokala samverkansgruppen utgör ledningsgrupp för kartläggningen. 
 
 
 
”Stoppa inflödet av unga i arbetslöshet.” Se bilaga.  
 
Vid Lokala samverkansgruppens möte 2014-05-23 presenterade Bertil 
Almgren en projektidé med inriktningen att genom 
myndighetssamverkan i form av tidiga insatser för elever i grundskolans 
senare år och deras familjer öka antalet elever som blir behöriga till 
gymnasieskolans nationella program och därmed på sikt minska 
ungdomsarbetslösheten i Skellefteå och Norsjö. 
 
Lokala samverkansgruppen kommer att sprida diskussionen om den 
tänkta insatsen hos respektive myndighet samt analysera 
ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter liksom 
samordningsförbundets ansvar för målgruppen. Skol- och 
kulturkontorets bedömning av behov och åtgärder ska också inhämtas 
som en del i förankringsprocessen. 
 
LSG ser det som önskvärt att projektidén betraktas som ett 
metodutvecklingsprojekt som kan införlivas i reguljär verksamhet efter 
en eventuell projektperiod. Projektidén tas upp för fortsatt diskussion i 
LSG under hösten 2014.  
 
Samordningsförbundet förslås besluta: 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 

Ansökan om lokalt KUR-projekt. Se bilaga. 
 
KUR-projektet, Kompetensutveckling om personer med psykisk 
sjukdom och funktionsnedsättning, med Försäkringskassan som 
projektägare, avslutades i Skellefteå år 2012. 
 
Regeringen har nu avsatt medel för fortsatt projektverksamhet under 
2014 i syfte att kompetensutveckla personal hos Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting samt stärka samverkan 
mellan myndigheterna.  
 
Varje lokalt Försäkringscenter (LFC) har tilldelats 500 000 kronor av 
regeringen. Bidraget kan sökas för utveckling av lokal och regional 
samverkan samt för utbildningsinsatser. Alla fyra organisationer 
behöver delta i planeringen av ansökan och i genomförandet av 
aktiviteterna. 
 
Vid Lokala samverkansgruppens möte 2014-05-23 diskuterades behovet 
av ett fortsatt KUR-projekt. Arbetsförmedlingen efterfrågar bland annat 
mer kunskap om psykiatriska diagnoser. Även missbruk och psykisk 
ohälsa är ett intressant område.  
 
Landstinget ser behov av kompetensutvecklingsinsatser, bland annat 
inom området samverkan, för personalgrupper som inte deltog under 
förra projektperioden.  
 
Skellefteå kommun ser fortsatta behov av kompetensutvecklingsinsatser 
inom psykiatriområdet för olika personalgrupper. Norsjö kommun har 
inte diskuterat KUR närmare och ska undersöka eventuellt intressanta 
teman eller behovsområden.  
 
Om samtliga myndigheter önskar genomföra ett nytt KUR-projekt 
föreslår LSG att ny teknik, t.ex. videoföreläsningar, används vid 
genomförandet.  
 
Försäkringskassan var inte närvarande vid Lokala samverkansgruppens 
möte. Deras synpunkter kommer att inhämtas till 
samordningsförbundets möte. 
 
Samordningsförbundet förslås besluta: 
 
 
 
Yttrande till Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS 
angående förslag till fördelningsmodell för samordningsförbund. Se 
bilaga. 
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har på begäran från Nationella 
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Nätverket för Samordningsförbund, NNS, lämnat yttrande angående 
Nationella rådets förslag till principer för fördelning av statliga medel 
till samordningsförbund. Yttrande redovisas i bilaga liksom NNS 
yttrande till Nationella rådet och Nationella rådets förslag. 
 
Samordningsförbundet förslås besluta: 
 
att   godkänna inlämnat yttrande till Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund, NNS. 
 
 
Informationsärenden 
 

Samordningsförbundens nya hemsida. 
 
Gemensam spridningskonferens på Medlefors 8-9 september 
 
Avslutningskonferens för projektet Rätt stöd till arbete. 
Se länk www.rattstodtillarbete.se    
Under fliken ”Läs våra skrifter” och i PDF-filen ”Rätt stöd till arbete” 
finns bl.a. en beskrivning av Skellefteå kommuns och 
samordningsförbundets insatser. 
 
Deltagande i ”Skellefteå för alla 2014 – en mässa om delaktighet”  
Se länk www.skelleftea.se/foralla  
 
Policy för stöd till arbetsintegrerande sociala företag. 
 
Medlemssamråd 2015. 
 
Finansiering av projektet TExAS. 
 
Information om samordningsförbundets förstudie Improve. 
 
Information från NNS. 
 
Information från Lokala samverkansgruppen. 
 
 
Övriga frågor 
 
 
 
 

 

http://www.rattstodtillarbete.se/
http://www.skelleftea.se/foralla


Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 1 (7) 
 2014-04-25 
 
 
 
Plats och tid   
 
 
 
Beslutande Övriga deltagande 
 

 
 
Utses att justera  Paragrafer 539 - 546 
    
     
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
/Bertil Almgren, ordf. /Stellan Berglund, sekreterare/ 
 
 
 
……………………………………………..  
Carolina Marklund, protokolljusterare/  
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2014-04-25 2014- 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, planeringsavdelningen 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Åsa Lundmark 
 
 
 Utdragsbestyrkande 

Samordningsförbundet, Hörnellgatan 17, 3 trappor,  kl. 09.00 – 15.00.   

   

Bertil Almgren, ordförande   Stellan Berglund, Samordningsförb. 
Kenneth Andersson, ledamot  Janeth Lundberg, ordf. Nämnden för  
Anna Viklund, ledamot folkhälsa och primärvård, VLL 
Mikael Lindfors, ledamot Karin Våglund, folkhälsostrateg,  
Sture Andersson, ersättare Skellefteå kommun 
Carolina Marklund, ersättare  
Camilla Hedlund, ersättare 
  
   
     
 
  
   
    
  
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 2  
 2014-04-25 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 539 
 
Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
§ 540 
 
Val av justerare.  
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att utse Carolina Marklund till justerare. 
 
 
§ 541 
 
Ekonomisk rapport per 2014-03-31. Se bilaga. 
 
Det ekonomiska resultatet per 2014-03-31 uppgår till 573 597 kronor.  
 
Prognosen för 2014 visar på en förbrukning under året med 7 970 033  kronor. I 
prognosen har, förutom budgeterade kostnader i årsbudget 2014, medräknats 
2 392 033 kronor för nya projekt/verksamheter under året.   
 
Intäkterna i form av bidrag från huvudmännen, ränteintäkter och övriga intäkter, 
beräknas uppgå till 6 177 000 kronor. Det prognosticerade resultatet för helåret 
2014 uppgår därmed till -1 793 033 kronor.  
 
Resultatet inklusive överföring av överskott från åren 2005 – 2013 med 
3 759 260 kronor uppgår till 1 966 227 kronor. Rapporten redovisas i bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   godkänna rapporten 
 
 
§ 542 
 
Ansökan från Medlefors folkhögskola om förlängd 
finansiering av projektet Spira anställningskompetens i 
avvaktan på beslut från Allmänna arvsfonden. Se bilaga. 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 3  
 2014-04-25 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Medlefors Folkhögskola ansöker om förlängd finansiering med 981 400 kronor 
för projektet Spira anställningskompetens fr.o.m. 2014-07-01 och längst t.o.m. 
2014-12-31 efter beslut hos Allmänna arvsfonden angående inlämnad 
projektansökan om ny projektverksamhet.  
 
Ansökan har även inlämnats till Skellefteå kommun om medfinansiering med 
500 000 kronor för motsvarande period.  
 
Lokala samverkansgruppen har 2014-04-07 tillstyrkt fortsatt verksamhet i 
avvaktan på arvsfondens beslut med hänvisning till dels det långsiktiga behovet 
av fortsatta insatser för projektets målgrupp samt dels uppnådda resultat sedan 
projektstarten 2011-08-01. Målgruppen i projektet är arbetssökande i åldern 18-
64 år som är helt eller delvis sjukskrivna eller har ekonomiskt bistånd.  
 
Medlefors har tidigare, 2013-06-14, beviljats 500 000 kronor från 
Samordningsförbundet Skellefteå för fortsatt verksamhet under perioden 2014-
01-01-- 2014-06-30.  
 
Skellefteå kommun beviljade 1 350 000 kronor i utökad lokal medfinansiering 
av projektet under motsvarande period.  
 
Projektansökan och kostnadskalkyl redovisas i bilaga.  
 
Samordningsförbundet förslås besluta: 
 
att   bevilja Medlefors folkhögskola 981 400 kronor för fortsatt verksamhet med 
projektet Spira anställningskompetens fr.o.m. 2014-07-01 och längst t.o.m. 
2014-12-31 i avvaktan på beslut från Allmänna arvsfonden.  
 
att   medlen beviljas under förutsättning av att Skellefteå kommun beviljar 
fortsatt medfinansiering med 500 000 kronor under motsvarande period.  
 
att   begära kompletterande redovisning avseende kostnad per deltagare 
från Medlefors folkhögskola. 
 
 
§ 543 
 
Implementering alternativt upphörande av ESF-projektet 
Utsikten 2.0 fr.o.m. 2014-06-30. Se bilaga. 
 
ESF-projektet Utsikten 2.0 upphör fr.o.m. 2014-06-30. Vid mötet presenteras 
samordnade styrgruppens och lokala samverkansgruppens bedömning av 
förutsättningarna för och behovet av fortsatt verksamhet. 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 4  
 2014-04-25 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Ledningsgruppen för Arbetsmarknadstorget har 2014-03-24 påbörjat sin analys 
av utvecklingsbehov för Arbetsmarknadstorget.    
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   notera informationen 
 
att   vid kommande sammanträde inhämta ledningsgruppens förslag till 
utveckling av Arbetsmarknadstorget fr.o.m. andra halvåret 2014.  
 
 
§ 544 
 
Samordningsförbundets förebyggande insatser för unga och 
vuxna. Diskussion om inriktning.  
 
Janeth Lundberg, ordförande Nämnden för folkhälsa och primärvård 
informerade om landstingets folkhälsomål och förebyggande insatser.  
 
Karin Våglund, folkhälsostrateg, presenterade Skellefteå kommuns 
folkhälsopolitiska program.  
 
Styrelsen konstaterar att Samordningsförbundet bör fastställa vilken inriktning 
som förbundet ska ha inom området förebyggande insatser och vilka former 
som ska gälla när man använder förbundets medel.  
 
Erfarenheten från flera samordningsförbund är att ju tidigare insatserna sätts in, 
desto lättare är det att rehabilitera. Förebyggande insatser kan vara prioriterade.  
Förebyggande insatser kan vara på individ-, grupp- eller samhällsnivå. 
Samordningsförbundets inriktning bör vara på identifierad individ eller 
gruppnivå.  
 
Samordningsförbundets beslutar: 
 
att   notera informationen. 
 
att   i verksamhetsplanen för 2015 fastställa framtida inriktning för 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö inom området förebyggande insatser  
 
 
§ 545 
 
Informationsärenden  
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 5  
 2014-04-25 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Årsredovisning, revisionsberättelser och granskningsrapporter för år 2013. Se 
bilaga.  
 
Samtliga revisorer tillstyrker att samordningsförbundets styrelse och de enskilda 
ledamöterna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. I särskild 
granskningsrapport angående förbundets uppfyllelse av § 7 i Lagen om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser bedömer Ernst & Young att 
styrelsen uppfyllt sitt uppdrag på en ändamålsenligt sätt samt att den interna 
kontrollen är tillräcklig.  
 
 
Delegationsbeslut angående framställan från Urkraft Service AB om utökad 
medfinansiering av ESF-projektet TExAS under 2014. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundets presidium har 2014-04-07 beslutat bevilja Urkraft 
Service AB 500 000 kronor i utökad finansiering av ESF-projektet TExAS 
under 2014. 
 
 
Överenskommelse mellan Urkraft och Medlefors folkhögskola angående fortsatt 
samarbete i projektet MedUrs. 
 
Urkraft och Medlefors Folkhögskola har träffat överenskommelse om fortsatt 
samarbete i projektet MedUrs. Överenskommelsen innebär att  
finaniseringen av ytterligare en handledare vid Medlefors förlängs t.o.m. maj 
månad 2014 samt att Urkraft från och med höstterminen 2014 ska köpa tjänster 
av Medlefors för deltagarlektioner till en summa av minst 70 000 kr under 
höstterminen.  
 
 
Projektöversikt. Information om nuläge och framtid för pågående projekt i 
Skellefteå.  
 
Stellan Berglund informerade om pågående projekt i Skellefteå under 2014 samt 
vilka projekt som implementeras, avslutas enligt plan eller blir föremål för 
ansökningar om förlängning alternativ nya projektansökningar.  
 
 
Seminarieserie ”Lärande luncher” hösten 2014. Se bilaga. 
 
Stellan Berglund redovisade förslag till lunchföreläsningar för handläggare, 
chefer, politiker, m.fl. under hösten 2014 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Verksamhetsplan för Arbetsmarknadstorget 2014. Se bilaga. 
 
Ledningsgruppens förslag till verksamhetsplan 2014 för Arbetsmarknadstorget 
presenterades. Planen fastställs under maj månad.  
 
 
Information från NNS. 
 
Kenneth Andersson och Stellan Berglund informerade från NNS årsmöte den 1 
april 2014 i Uppsala. 
 
 
Information från Lokala samverkansgruppen. 
 
Stellan Berglund informerade från gruppens senaste möte. Minnesanteckningar 
finns tillgängliga på samordningsförbundets hemsida. 
 
 
Information från Nationell konferens för finansiell samordning i Uppsala 1-2 
april 2014. 
 
Kenneth Andersson, Anna Viklund och Stellan Berglund informerade från 
konferensen.  
 
 
Information från SKL:s konferens ”Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna” 3-
4 april 2014 i Uppsala. 
 
Stellan Berglund informerade från konferensen.  
 
 
Projektidé från Unghästen om rehabiliteringsprojekt för unga i åldern 18-26 år 
med komplexa behov. Se bilaga. 
 
Stellan Berglund informerade om projektidén och Unghästens genomförda och 
planerade aktiviteter för att sprida projektidén och hitta finansiering. 
 
 
Beslut från samtliga medlemmar om godkännande av förbundsordning för 
Samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö.  
 
Stellan Berglund informerade om att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting godkänt förslaget till 
förbundsordning för Samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö.  
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 546 
 
Övriga frågor.  
 
Yttrande till NNS angående modell för fördelning av statliga medel till 
samordningsförbund fr.o.m. år 2016. Se bilaga. 
 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS, har skickat en förfrågan 
till samtliga samordningsförbund med önskemål om synpunkter på Nationella 
rådets förslag till principer för fördelning av statliga medel till 
samordningsförbund fr.o.m. år 2016.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   uppdra till förbundschef att inlämna yttrande till Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund  
 
att   yttrandet delges styrelsen vid kommande sammanträde 2014-06-12. 
 
 
Förhandsbesked till NNS angående äskande av statliga medel till 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 2015, eget kapital vid ingången 
av 2014 samt prognos för eget kapital vid ingången av 2015. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   uppdra till förbundschef att inlämna förhandsbesked till Nationella 
Nätverket för Samordningsförbund  
 
att   yttrandet delges styrelsen vid kommande sammanträde 2014-06-12. 
 
Inbjudan till gemensam spridningskonferens 8-9 maj i Skellefteå. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   anmäla Bertil Almgren och Carina Sundbom som deltagare vid 
konferensen. 



  2014-05-07 
Erik Lundgren 

 

 

 
Ledningsgruppen för Arbetsmarknadstorget – Minnesanteckningar 
 
Dag/tid: onsdag 7 maj 2014, kl. 15.00 – 16.30 
Plats: Samordningsförbundet, Hörnellgatan 17, våning 3 
 
Närvarande: Anders Eriksson, Arbetsförmedlingen  
                       Carolina Marklund, Försäkringskassan 
                       Karl-Enar Widman, Socialkontoret              
                       Leif Löfroth, Kommunledningskontoret 
                       Erik Lundgren, Samordningsförbundet 
                       Stellan Berglund, Samordningsförbundet 
                       Erica Bergmark, VLL 
                       Margareta Larsson, utvecklingsledare 
 
1. Genomgång av föregående protokoll 
Minnesanteckningarna godkändes. 
 
2. AMT nulägesbeskrivning 
Ledningsgruppen gick igenom Arbetsmarknadstorgets budget som har lagts in i 
verksamhetsplanen. AMT: s uppdaterade VP skickas ut med minnesanteckningarna inför nästa 
möte. 
 
3. AMT – utveckling 
Margareta presenterade utvecklingsförslaget på tre nya heltidstjänster (1 socialsekreterare, 1 
arbetsförmedlare, 1 kurator från psykiatrin) i Arbetsmarknadstorget: Behov av insatser.pptx 
 
Tanken är att psykiatrin ska kopplas in i AMT: s förberedelsespår med arbetsterapeuten som 
coacher. Coacherna ska ansvara för den inledande bedömningen om individen ska vidare till 
arbete, studier eller annan insats (t.ex. vård). 
 
De förberedande insatserna som finns beskrivna i ovanstående PP-presentation ska inte utföras av 
personalteamet utan syftar till att identifiera individens stödbehov.  
 
Coacherna kan utföra vissa insatser, såsom vissa arbetsförmågebedömningar eller använda andra 
instrument via b.la. AF-specialisterna.  
 
AMT: s coacher tar dock huvudansvar för att hålla ihop samtliga insatser i det enskilda ärendet. 
 
Frågan om AF:s medverkan enligt nuvarande förslaget diskuteras just nu utifrån myndighetens 
huvuduppdrag.  
 
Arbetsförmedlingen är angelägen att inte bli ”utförare” åt någon annans beställning utan måste 
följa riktlinjerna för sitt reguljära ansvar. 
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Sammanställning Arbetsmarknadstorget 
Margaretas översyn av personer som varit inskrivna sedan projektstarten 2010 visar bland annat 
att ungefär 50 procent av deltagarna har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att 14 
procent har inlärningssvårigheter. 
 
51 procent av deltagarna har grundskolebehörighet. Ett par procent saknar grundskolebehörighet. 
29 procent har fullföljt gymnasiet (dock mest med icke-godkända betyg), vilket begränsar värdet. 
Några procent har samlade gymnasiebetyg utan att ha fullgjort utbildningen. 
 
Arbetsmarknadstorget har noterat att många deltagare saknar samhällskunskap, vilket kan ha sin 
förklaring i att många inskrivna har haft en besvärlig skolgång med hög frånvaro. 
 
Genomgång av försörjningsmått (avslutade) vid start och avslut: 
De nya deltagarna i AMT uppbär främst försörjningsstöd och/eller aktivitetsstöd. Samtliga 
deltagare som har gått vidare till arbete eller studier är över 25 år, vilket enligt Margareta kan 
hänga samman med individens mognadsgrad.  
 
Aktuellt läge 
23 nya deltagare har kommit till AMT (32 i kö). Totalt är 40 personer inskrivna i verksamheten. 
AMT kommer presentera en mer utförlig rapport inför sommaren. 
 
Åldersspannet på AMT är densamma som tidigare. AMT har just nu inne tre personer i åldern 30-
35 år som står i kö. Detta får lösas inom ramarna för den gemensamma remissingången.  
 
Ledningsgruppen efterfrågar lösningar utifrån de tre individernas behov även om individerna är 
äldre än den principiella målgruppen. Margareta tar ansvar för att bromsa inflödet så det inte 
kommer in fler kunder över 30 år. 
 
Synpunkter  
Det är angeläget att Arbetsmarknadstorget fortsätter rehabiliteringsprocessen under tiden för 
inskrivna som får aktivitetsersättning vid FK. Beslutet om aktivitetsersättning ska kopplas till den 
fortsatta planeringen för att AMT ska få överblick över vad som händer med individen. 
 
Ledningsgruppen tycker det är jätteviktigt att få med alla parter i handlingsplanen för att 
inkludera samtliga berörda utövare.  
 
Nu berörs medverkande myndigheter i Arbetsmarknadstorget i större utsträckning av sitt 
reguljära huvudansvar, vilket gör det desto mer angeläget för organisationerna att söka 
gemensamma lösningar i samverkan. 
 
Ledningsgruppen ser tålamod som en nyckelfaktor i samordnarrollen i samband med att AMT: s 
nya arbetssätt införs.  
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Ekonomi 
Ledningsgruppen beslutar tillstyrka förslaget till utökning av Arbetsmarknadstorgets 
personalorganisation med 3,0 handläggartjänster under förutsättning av att berörda myndigheter 
tillskjuter medel för finansieringen.  
 
Skellefteå kommun har meddelat att socialkontoret preliminärt kan fortsätta finansieringen av 1,0 
socialsekreterare t.o.m. Ingrid Selins pensionering. Därefter måste en ny prövning ske. 
Arbetsförmedlingen respektive Psykiatriska kliniken tar upp frågan om finansiering av 1,0 
arbetsförmedlare respektive 1,0 kurator vid sina lednings/chefsmöten i början på juni.   
 
Om myndigheterna själva inte kan stå för kostnaderna är Arbetsmarknadstorgets ledningsgrupp 
angelägen om att hitta andra samverkanslösningar, t.ex. via Samordningsförbundet.  
 
Samordningsförbundets styrelse kan vid sitt sammanträde 2014-06-12 pröva frågan om fortsatt 
finansiering, i första hand under 2014, såtillvida någon myndighet saknar ekonomiska 
förutsättningar.    
 
De resursmässiga förutsättningarna tas upp som punkt på ledningsgruppens nästa möte.  
 
4. a) Nästa möte 
Flyttas till 10/6 kl. 15.00- 16.30. 
 
b) Övriga frågor: Information om utvecklingsanställning 
Anders Eriksson förtydligar att detta är en vanlig anställning men där arbetstakten liksom 
innehållet anpassas efter individens behov. Vid sjukskrivning gäller samma rutiner som för andra 
anställningar. 
 
 



Behov av insatser 

Info. till individ 
Info om 
Arbetsmarknads 
torget samt 
uppdatering av 
medgivande 

Aktuell behovsbild 
Träff med nätverk 
+ individ så att alla 
får hela 
behovsbilden 

Uppföljning 
Plan på uppföljning 
Plan för avvikelse 
rapportering 
Analys/reflektion 

Ny planering 
Gemensam 
planering med 
berörda 

Coacher 
1 arbetsmarknadskonsulent (arbetsterapeut) 80% 
1 (psykiatrin)  100% 
Förberedande insatser - upplägg på 8 veckor 
• Kost, sömn, hygien 
• Motion 
• Avslappning 
• Ångest problematik 
• Ekonomi 
• Informationsinsatser om stödinsatser t.ex. 

godeman , boendestöd o.s.v. 
• Samhällsinfo 
• Arbetsterapeut för bedömning 
• Missbruk 
• Spelberoende 
• Att tänka på vid en anställning 
• Att tänka på vid studier 
• Bedömningar, tester 
• Få till fungerande färdsätt 
• Studiebesök 
• Korta anpassade praktiker, (beställning) 

 

Arbetsförmedlare 50% 
Arbetsförmedlare 100% SIUS metod 
Arbete 
• Arbetsgivarkontakter 
• Arbetsplatsanalys 
• Individuellt Stöd i Arbete - 

handpåläggning 
• Pröva en eller flera praktikplatser ute 

på företag med stöd (Följa med till 
arbetsplats) 

• Matcha arbetsplats och 
arbetsuppgifter till den enskildes 
förutsättningar - anpassning, 
arbetsprövning 

• Handledarstöd /utbildning 

1 studie&yrkesvägl. 50% 
 
Studier 
• Pröva på 
• Info kring olika typer av 

utbildningar 
• Studiebesök 
• Stöd till studier 
• Utforma individuella 

alternativ 

Handlingsplan 
Göra en 
gemensam 
handlingsplan 
samt tydliggöra 
åtaganden 

Annan 
insats 

Samordnare 
1 socialsekr. 100% 
1 socialsekr. 100% 
1 arbetsmarknadskonsulent 50% 
Personlig handläggare FK 2 dag/v 



Arbete 
??? 

Lena 
20-24 år 
 

               våren  2012                                                        sommar                                             
     

Aktivitetsstöd 
AF 

Vill inte! 
frånvaro 

Samordnare ringer igen 
och bokar en ny träff. 
Skickar sms påminnelse 
Individen uteblir 

Samordnare ringer igen 
och bokar en ny träff. 
Skickar sms påminnelse 
Individen uteblir. Kontakt 
tas om t.ex hämtning 
eller hembesök 

Förberedandeinsats 
2 mån Arbetsprövning 3dag/v 

3 mån + förberedandeinsats 

Försörjningsstöd 

Stödsamtal, hälsocentral el. 
Behandlingssamtal, psyk 
Medicinuppföljning 

Försörjningsstöd 

Förberedandeinsats 
2 mån 

 
Avbokade tider 
Sjuk=Hembesök 
 

Uppföljning 
Ny plan. 
Individ 

Samordnare 
coach 

Soc 
AF 

Psyk 

Ansökan om  
boendestöd 

Samordnare ringer och 
bokar en tid. Skickar sms 
påminnelse. Individen 
uteblir 

• Info till individ 
• Samlad 

behovsbild 
• Gemensam 

handlingsplan 
Individ 
Samordnare 
AF 
Soc 

Af tar kontakt med 
 arbetsgivare 

Avvikelserapport 
till samordnare 

 
 

Uppföljning 
Ny plan. 
Individ 

Samordnare 
coach 

Soc 
AF 

 

Uppföljning 
Ny plan. 
Individ 

Samordnare 
Coach 

Soc 
AF 

Af tar prövningsbeslut 

Remitterad från AF 
Försörjningsstöd 
ADHD 
Ångest 
Stor frånvaro 

Info. vad innebär ett arbete 

Info om utbildning 



Arbete Lena 
20-24 år 
 

höst                                  Vinter                                         våren  2013                                      
   

Aktivitetsstöd 
AF 

Studiebesök 

Praktik 3 dag/v som utökas 
4 mån 

Avslut 

Beviljat 
Boendestöd 

Bedömning: 
Arbetsförmåga 75% anpassningar 

Anställning 75% med lönestöd  
Anpassningar 

Info till arbetsgivare om  
stödinsats inför anställning 

LÖN – Anställning 75% med lönestöd  

Uppföljning 
Ny plan. 
Individ 

Samordnare 
AF 

Psyk 
Boendestöd 

Sammanställning av underlag för  akters. 
Medicinsk underlag 

Ansökan om akters 

Beviljad akters. 25% 

Akters. 25% 

ADHD 
Ångest 
Stor frånvaro 



 

Medlefors Medleforsv 2, Box 707 Tel 0910-575 00 info@medlefors.se 
Folkhögskola 931 27 Skellefteå Fax 0910-575 01 www.medlefors.se  

SPIRA Integration  
Konceptet vänder sig till kvinnor och män med utländsk bakgrund – nyanlända 
de senaste 3 åren, bosatta i Sverige sen mer än 3 år som står långt från 
arbetsmarknaden och har svårt att konkurrera om befintliga jobb idag.  
Med ett strukturerat arbetssätt ska förutsättningarna öka för att individen ska 
stärka sin ställning på arbetsmarknaden och bli självförsörjande och kunna 
bidra till att täcka Sveriges framtida behov av arbetskraft. 

 
Syfte 
Att bidra till att underlätta för kvinnor och män med utländsk bakgrund att 
etablera sig i arbetslivet i form av anställning, eget företagande och/eller 
studier. 
Att ge möjlighet att utveckla och förverkliga idéer utifrån egna 
intresseområden och kompetenser, såväl befintliga som nya. 
Att jobba med jämställdhet- och demokratifrågor.  

 
Innehåll  
Konceptet som utformats under projekttiden består av utbildningsmoduler där 
tyngdpunkten ligger på arbetsliv, entreprenörsskap, svensk arbetsmarknad, 
svenska språket, relationer och socialtnätverk. Dessutom ingår moduler kring 
samhällskunskap, demokrati, myndigheter, skola, utbildning, vård, omsorg och 
friluftsliv/hälsa. Modulerna med vokabulär och uttryck, ska bearbetas i samtal 
med handledare i gruppövningar och föreläsningar. 

            
Individuell handledning ingår som en del i konceptet. Vi startar upp med 
trepartsamtal med den myndighet som anvisat deltagaren för att så bra 
bakgrundsinformation som möjligt. Efter det görs en individuell handlingsplan 
som följs så länge deltagaren finns inskriven och den revideras vid behov. 
 
Vi tar emot deltagare på olika språknivåer och kommer att anpassa vår 
undervisning till varje enskild deltagare utifrån förutsättning och behov.  
För att detta ska kunna vara möjligt behöver vi en grupp på minst 30 deltagare 
så att vi kan nivåplacera samt erbjuda de aktiviteter som individen behöver för 
att närma sig arbetsmarknaden och öka sin språknivå. 
 



 

 
 

Det finns möjlighet att antingen delta i Spira integration på heltid eller på deltid 
kombinerat med Sfi. Vid deltid läser man Sfi tre halvdagar i veckan och övrig 
tid deltar man i aktiviteter på Medlefors. 
 
Mål 
Målet är att komma närmare arbete och egen försörjning, vilket följer som en 
röd tråd genom alla lektioner som deltagarna har i sitt schema. Detta 
kombinationineras med med individuell handledning som utgår från 
deltagarens behov och anvisande myndighets beställning. Den person som 
bedöms stå relativt nära arbetsmarknaden fokuserar sina lektioner på 
svenskundervisning. Handledningen blir då ännu mera arbetsmarknadsinriktad; 
hur man söker jobb, vad man ska tänka på i kontakten med arbetsgivare, hjälp 
med att upprätta ansökningshandlingar inklusive CV och personligt brev.  
De personer som har ett behov att stärka sin hälsa och självkänsla, jobbar 
parallellt med detta tillsammans med sin handledare.  
 
Delmål 
Deltagarna ska öka sina språkkunskaper och kommer i sammarbete med Sfi få 
möjlighet att göra nationella prov. Vi kommer även att jobba för att ge ökade 
kunskaper i hur det svenska samhället fungerar, vilka oskrivna regler och 
förhållningsätt som kan finnas ute på arbetsplatser. 
 
Deltagarna ska förberedas för den svenska arbetslivskulturen med fasta tider, 
frånvarorapportering och tydliga regler. För att komma närmare praktik och 
anställning är tiden i Spira Integration att se som arbete och ska i allt väsentligt 
följa de regler som finns kring arbete och arbetstid som gäller. Grundidén är att 
det ska finnas en tydlig arbetsförberedande linje i alla moduler som vi jobbar i. 
Vi ska även jobba med attitydförändringar hos arbetsgivare och i olika 
arbetslag. Genom att hålla utbildningar och träffar med handledare ute på 
arbetsplatser hoppas vi kunna underlätta mottagandet av arbetskraft med 
utländsk bakgrund. 
 
Handledaren har ansvar att aktivt följa upp deltagares frånvaro och 
kommunicera med personen om anledningen, för att kunna åtgärda ev problem. 
Vid upprepad eller långvarig frånvaro kontaktas berörd myndighet. 



 

 
 

Nyheter i upplägget för hösten2014 
Utifrån de rekommendationer som Länstyrelsen ger i rapporten ”Röster från 
kvotflyktingar i Västerbotten”, finaniserad av Flyktingfonden kommer vi att 
jobba med ämnen som familjeliv, föräldraskap samt erbjuda kurser i 
privatekonomi utifrån behov och önskemål.  
 
Länstyrelsen har också uttryckt vikten av meningsfulla arbetslivsinriktade 
insatser samt att det finns för få aktiviteter som fyller krav på heltid för de som 
omfattas av etableringen. 
 
Handläggare på Arbetsförmedlingen, flyktingmottagningen samt 
försörjningstöd har uttryckt behov av den verksamhet som SPIRA integration 
erbjuder. Vi tar emot personer med funktionsnedsättning som inte har fått 
möjlighet att gå på Sfi och som hos oss gjort framsteg och bättre klarar sin 
vardag.  
 
Resultat av Spira Integration 
Under perioden 2012 09–2014 04 har 148 personer, 85 kvinnor och 63 män, 
har deltagit i Spira Ingegration Av dessa har 20 personer kommit ut i arbete 
och 37 har gått vidare till någon form av yrkesförberedande studier, vilket får 
betraktas som ett mycket gott resultat med tanke på målgruppen. 
 
 
 
 
 





Budget 
SPIRA Integration 

hösten 2014 

Sammanställning över SPIRA Integration, 30 deltagare i 6 månader 

2014 Juli Augusti September Oktober November December SUMMA 

Löner 80850 80850 80850 80850 80850 80850 485100 Projektledare/Handledare 1,5 tjänst 

Löner 202845 202845 202845 202845 202845 202845 1217070 Undervisning+adm+ekon 4,0 tjänst 

Externa tjänster 25000 25000 50000 föreläsare samt uppföljning 

Lokaler 63300 63300 63300 63300 63300 63300 379800 Befintliga lokaler 

Resor 10000 10000 20000 studiebesök 

Material 20000 20000 20000 20000 20000 20000 120000 Ipads+övrigt 

SUMMA 366995 376995 391995 366995 401995 366995 2271970 

Totalkostnad 2271970 

Bidrag från Folkbildningsrådet -750000 

Ansökan om bidrag från Samordningsförbundet -1521970 
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Stellan Berglund 
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Lokala samverkansgruppen 
    Skellefteå-Norsjö 
 
 
 
Kartläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd med särskilt fokus på 
långvarigt försörjningsstöd i Skellefteå-Norsjö. 
 
Bakgrund 
 
Lokala samverkansgruppen i Skellefteå-Norsjö är ett strategiskt samverkansorgan för lokal samverkan 
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Västerbottens 
länslandsting när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser inom områdena arbete, hälsa och 
försörjning.  
 
Lokala samverkansgruppen arbetar utifrån ett gemensamt synsätt på samverkan och att, utifrån ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, underlätta en kostnadseffektiv användning av tillgängliga resurser. 
 
I gruppens uppdrag ingår bland annat följande uppgifter:  
 
* uppmärksamma grupper som riskerar ohälsa och utanförskap 
* initiera gemensamma insatser över sektorsgränser samt föreslå  

finansieringsformer 
* säkerställa att samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från en helhetssyn på 

varje individs behov och förmåga samt den totala samhällsnyttan 
* följa upp och redovisa resultat av samverkansprojekt och gemensamma insatser 
* verka för att framgångsrik rehabilitering säkerställs långsiktigt 
* stimulera lokalt erfarenhetsutbyte och genomföra gemensamma 

kompetensutvecklingsinsatser 
* informera och sprida kunskap om respektive myndighets uppdrag och verksamhet 
* vara beredningsorgan för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. 
 
 
Lokala samverkansgruppen har tidigare uppmärksammat den utveckling som skett inom området 
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd. Ett flertal av de insatser som initierats av lokala 
samverkansgruppen, framförallt när det gäller samordnad rehabilitering till arbete/studier för unga/vuxna 
i åldern 16-29 år, har delvis sin bakgrund i utvecklingen inom detta område.  
 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd har t.ex. ökat markant i Skellefteå under 
de senaste 10 åren trots en viss minskning de tre senaste åren. Även i riket som helhet har kostnaderna 
ökat markant under samma period även om en viss nedgång skett sedan 2012.  
 
Motsvarande ökning har även skett när det gäller kostnaderna för långvarigt försörjningsstöd, det vill 
säga när ett hushåll beviljats försörjningsstöd över tio månader under en tolvmånadersperiod.  
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Under 2013erhöll 502 av totalt 1 745 hushåll med försörjningsstöd i Skellefteå långvarigt 
försörjningsstöd. Kostnaden för dessa hushåll uppgick till 45 191 753 kronor eller motsvarande 61 % av 
den totala kostnaden för försörjningsstöd under året, 73 981 395 kronor.  
 
Orsakerna till ett beroende av försörjningsstöd är komplext och ofta sammansatt. Trots det är det viktigt 
att ta fram mer övergripande kunskap om varför kostnaderna förändrats. Först då kan rätt insatser sättas 
in. 
 
Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd skapar inte samhällets/individens problem – det administrerar 
samhällets brister vad gäller arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik, socialpolitik, bostadspolitik och 
utbildningspolitik. För att hjälpa människor att nå egen försörjning är därför en fungerande samverkan 
mellan/inom kommunala verksamheter och med andra myndigheter en förutsättning för att insatserna ska 
bli framgångsrika på individ, myndighets och samhällsnivå.  
 
En aspekt på samverkansperspektivet är behovet av ett tydliggörande avseende ansvarsfrågan mellan stat, 
landsting och kommun. Vem har ansvar för till exempel sjuka respektive arbetslösa? Vem har ansvaret 
för rehabilitering? Vem har ansvaret för samordning kring individen? Många av dem som idag uppbär 
försörjningsstöd har på grund av olika regelsystem hos myndigheterna fallit mellan stolarna. En annan 
viktig samarbetspartner är hälso- och sjukvården. Det finns ett finns starkt behov av att utveckla 
samverkan inom området försörjningsstöd även tillsammans med psykatrin och närsjukvården. 
 
Under senare år har regelverket alltmer kommit att betona den så kallade ”arbetslinjen.” Under senare år 
har regelverket alltmer kommit att betona den så kallade ”arbetslinjen.” Skellefteå kommun och Norsjö 
kommun liksom många andra kommuner, har idag ett stort antal egna insatser/åtgärder av 
arbetsmarknadspolitisk/arbetsrehabiliterande karaktär. Ett flertal insatser inom detta område sker i 
samverkan med övriga myndigheter, framförallt Arbetsförmedlingen.  
 
En orsak till detta är att ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i allt högre utsträckning organisatoriskt 
kopplats till näringslivs- och arbetsmarknadsinsatser även om biståndets nära koppling till och betydelse 
för det sociala arbetet är oomtvistat 
 
Sammanfattningsvis bedömer Lokala samverkansgruppen i Skellefteå-Norsjö att det finns ett behov av 
ett gemensamt, strukturerat och systematiskt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet 
ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, framförallt vad avser långvarigt försörjningsstöd.  
 
Den 24 april beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga 
och sammanställa exempel på välfungerande samverkansformer mellan socialtjänsten och 
Arbetsförmedlingen avseende personer med ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår också att sprida 
kunskap om dessa samverkansformer till socialtjänsten och inom Arbetsförmedlingen.  
 
Uppdraget ska ske i dialog med Sveriges Kommuner och Landsting samt med Utredningen om stöd och 
krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd (S 2014:08) (dir. 2014:39) samt 
andra relevanta aktörer.  
 
Den rapportering som planeras ske lokalt med anledning av regeringsuppdraget föreslås ingå i 
nedanstående förslag till utvecklingsarbete som föreslås av Lokala samverkansgruppen.   
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Problemformulering 
 
Det finns ett behov av att förbättra samverkan mellan Skellefteå kommun, Norsjö kommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting i syfte att utveckla och 
effektivisera insatserna inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, framförallt vad avser 
långvarigt försörjningsstöd.  
 
Genomförande/Metod 
 
Ett första steg i detta arbete är att genomföra en kartläggning av det ekonomiska 
biståndets/försörjningsstödets utveckling, framförallt vad avser långvarigt försörjningsstöd, de senaste 
fem åren: antal hushåll, hushållstyper/målgrupper, hur länge bistånd beviljats för olika grupper av hushåll, 
generella orsaksförklaringar och jämförelser med riket, länet och jämförbara kommuner.  
 
Former för att regelbundet och på ett enkelt sätt kunna uppdatera denna kartläggning ska även 
undersökas.  
 
På grund av att samverkan och samordning kring individer försvåras av att de olika myndigheterna har 
olika definitioner och begrepp, exempelvis arbetsförmåga, arbetsrehabilitering, 
genomförandeplaner/handlingsplaner, etc. ska även viktiga begrepp och termer inom området presenteras 
och definieras myndighetsgemensamt.   
 
I kartläggningen ska en beskrivning över vilka samverkansformer som förekommer mellan 
myndigheterna inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd tas fram. Beskrivningen ska vara ett 
underlag för konkreta förbättringsförslag och metodutveckling. Beskrivningen och förslagen tas fram via 
befintligt material, intervjuer, dialog, workshops, etc.  
 
I uppdraget ligger även att göra ett antal fallbeskrivningar av (avidentifierade) principiellt viktiga 
biståndsärenden i syfte att utveckla samverkansmetoder och rutiner med individen i centrum.  
 
Former för att utveckla och samordna utbildningsinsatser och arbetsrehabiliterande insatser ska även 
belysas. 
 
För ledning/styrning av kartläggningsarbetet bildas en ledningsgrupp bestående av  
Lokala samverkansgruppen samt adjungerade representanter från Socialkontorets IFO-avdelning, enheten 
för försörjningsstöd, Vuxenutbildningen/SFI vid Gymnasiekontoret och landstingets primärvård. 
 
För det operativa arbetet med kartläggning; statistiksammanställning, dokumentation, 
redovisning/information, intervjuer, mötesplanering, etc. projektanställs en person av Skellefteå kommun. 
på 50 % av heltid under perioden 2014-08-15 - 2014-12-31. För finansieringen av tjänsten ansvarar 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö.  
 
Syfte 
 
Syftet med kartläggningen är att ta fram en beskrivning över en förbättrad samverkansmodell mellan 
Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns 
landsting inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, framförallt vad avser långvarigt 
försörjningsstöd.  
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På sikt skall kartläggningen leda till långsiktigt hållbara metoder och rutiner, arbetsfrämjande insatser, 
m.m. som kan underlätta vägen till en egen försörjning för individer/hushåll i Skellefteå och Norsjö.   
 
Tidplan 
 
Aktivitet Fr.o.m. T.o.m. 
Förankring av projektidé  2014-05 2014-06 
Beslut i LSG, hos resp. myndighet, samordningsförbundets styrelse 2014-05 2014-06 
Ledningsgrupp bildas, rekrytering av projektledare 2014-05 2014-08 
Genomförande av kartläggning 2014-08 2014-12 
Presentation av resultat för beställare och intressenter 2015-01 2015-02 
Implementering av resultat 2015-03  
   
 
 
 
 
 
 



    Lokala samverkansgruppen 
    Skellefteå-Norsjö 

 

Efter 1,5 år som ordförande i Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har jag fått möjlighet 
att sätta mig in i ett antal frågor som rör samordnad rehabilitering. I det arbetet tas även 
förebyggande åtgärder upp i styrelsen. 2014 är ett ”mellanår” med ett antal 
förlängningsbeslut av pågående projekt inför en ny projektperiod för europeiska 
socialfonden. 

I Samordningsförbundets styrelse har vi fört ett löst resonemang om en aktivitet kring elever 
som inte lyckas i skolan och det finns en familjesituation i botten som gör att frågan är större 
än att enbart hanteras av skolan. Alla fyra myndigheterna tycker frågan är intressant ur ett 
förebyggande perspektiv. 
  
”Stoppa inflödet av unga i arbetslöshet” 
 
Min tanke med denna aktivitet är att ha fokus på frågan om att stoppa inflödet av unga i 
arbetslöshet. Skellefteå har en situation med en ganska stabil ungdomsarbetslöshet på en 
alldeles för hög nivå. Gruppen är inte statisk utan det är ganska hög omsättningshastighet 
bland de unga, även om vi har ett antal som både riskerar att fastna i och fastnar i 
arbetslöshet. Samtidigt innebär den höga ungdomsarbetslösheten att vi inte har verktyg för 
att stoppa nyrekryteringen, vilket borde vara den viktigaste förebyggande åtgärden. Tyvärr 
lyckas vi inte sätta stopp på detta under gymnasietiden utan "skadan" sker redan i 
grundskolan, ibland t.o.m. före den. 
 
Alla fyra myndigheterna är intresserade av att samordningsförbundet arbetar förebyggande 
och kan också tänka sig att det sker före 16 års ålder. Kennet Andersson, som är vår 
landstingsrepresentant, sade vid ett styrelsemöte att det vore intressant att se vilken 
familjesituation dessa grundskolelever har (tänker då på elever med frånvaro och/eller som 
inte är behöriga till nationellt program i gymnasiet). 
 
En tanke kan vara att om vi identifierar 40 elever inom denna målgrupp och genom 
myndighetssamverkan kan få en grupp med 20 elever, vars föräldrar är i kontakt med 
psykiatrin, FK, AF och socialtjänsten i större och mindre utsträckning, så kan vi starta ett 
arbete som i grunden handlar om att eleverna ska göra sig behöriga till gymnasiet genom att  
familjen stärks. Då har vi, som jag ser det, en s.k. vinn-vinn situation. Där har 
samordningsförbundet en uppgift kring samordnad rehabilitering som skulle kunna ske på 
flera olika plan. 
  
Ett sådant, myndighetsgemensamt, projekt inom Samordningsförbundet ska sätta 14-15- 
åringen i fokus för att undvika att han/hon hamnar i en arbetslöshetssituation efter 
gymnasieskolan. Kan vi lösa det genom att stärka familjen har vi nått fantastiska resultat på 
flera nivåer. 
 
Bertil Almgren 



   

KUR-projektet
KUR står för kompetensutveckling om personer 
med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning 
och startade redan 2009. Sedan dess har mer än 
6 000 anställda inom Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommun och landsting fått 
kompetensutveckling genom KUR-projektet. 

Nu har projektet fått regeringens förtroende att 
fortsätta att kompetensutveckla medarbetare 
samtidigt som organisationerna får möjlighet att 
stärka sin samverkan. 

Projektet pågår fram till december 2015. 

Behöver ni stärka den 
lokala samverkan eller 
kompetensutveckla er 
inom psykisk ohälsa? 

KUR-projektet ger  
er möjligheten!



Bidrag
Ni kan ansöka om upp till 500 000 kronor i bidrag. Bidraget kan sökas för 
utveckling av lokal och regional samverkan samt för utbildningsinsatser. 
Alla fyra organisationer behöver delta i planeringen av ansökan och i 
genomförandet av aktiviteterna. 

Påbörja en dialog med dina 
samverkansparter
Initiativet till ansökan kan komma från alla fyra parter,  
men det är Försäkringskassa n som ansvarar för ansökan. 

För mer information kontakta den samverkansansvarige på 
Försäkringskassans lokala försäkringscenter i ditt område. 
Kontaktuppgifter kan du få via vårt kundcenter för partners,  
telefon 0771-17 90 00.

Du som arbetar på Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, i kommun och landsting 
har nu möjlighet att bidra till att förbättra 
livsvillkoren för personer med psykisk sjukdom 
och funktionsnedsättning. 

Behöver ni utveckla er lokala samverkan med 
övriga parter, kring personer med psykisk 
sjukdom och funktionsnedsättning?

Behöver ni stärka den gemensamma 
kunskapsbasen och höja kvaliteten i arbetet med 
rehabilitering för personer med psykisk sjukdom 
och funktionsnedsättning?

Nu finns det möjlighet att ansöka om  
bidrag för detta.



Bidrag
Ni kan ansöka om upp till 500 000 kronor i bidrag. Bidraget kan sökas för 
utveckling av lokal och regional samverkan samt för utbildningsinsatser. 
Alla fyra organisationer behöver delta i planeringen av ansökan och i 
genomförandet av aktiviteterna. 

Påbörja en dialog med dina 
samverkansparter
Initiativet till ansökan kan komma från alla fyra parter,  
men det är Försäkringskassa n som ansvarar för ansökan. 

För mer information kontakta den samverkansansvarige på 
Försäkringskassans lokala försäkringscenter i ditt område. 
Kontaktuppgifter kan du få via vårt kundcenter för partners,  
telefon 0771-17 90 00.

Du som arbetar på Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, i kommun och landsting 
har nu möjlighet att bidra till att förbättra 
livsvillkoren för personer med psykisk sjukdom 
och funktionsnedsättning. 

Behöver ni utveckla er lokala samverkan med 
övriga parter, kring personer med psykisk 
sjukdom och funktionsnedsättning?

Behöver ni stärka den gemensamma 
kunskapsbasen och höja kvaliteten i arbetet med 
rehabilitering för personer med psykisk sjukdom 
och funktionsnedsättning?

Nu finns det möjlighet att ansöka om  
bidrag för detta.



   

KUR-projektet
KUR står för kompetensutveckling om personer 
med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning 
och startade redan 2009. Sedan dess har mer än 
6 000 anställda inom Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommun och landsting fått 
kompetensutveckling genom KUR-projektet. 

Nu har projektet fått regeringens förtroende att 
fortsätta att kompetensutveckla medarbetare 
samtidigt som organisationerna får möjlighet att 
stärka sin samverkan. 

Projektet pågår fram till december 2015. 

Behöver ni stärka den 
lokala samverkan eller 
kompetensutveckla er 
inom psykisk ohälsa? 

KUR-projektet ger  
er möjligheten!



 

 

 

 

 D A T U M  D I A R I E N R  

 2014-05-06  
 

 

NNS synpunkter på ”Förslag Ny fördelningsmodell 

Finsam-medel 140312”                                                                                                   

 

NNS har fått möjlighet att skriftligt yttra sig om Nationella Rådets 

arbetsgrupps förslag till ny fördelningsmodell för statens andel av medel 

till samordningsförbunden. Detta svar har beretts i NNS styrelse den 5 maj 

och skriftliga underlag har inhämtats från samordningsförbunden själva, 

både medlemmar och icke-medlemmar. En begäran om synpunkter på 

liggande förslag sändes ut till samtliga samordningsförbund den 23 april 

och till dags datum har mer än 50 samordningsförbund besvarat 

skriftligen. Med detta underlag vill NNS sammanfatta 

samordningsförbundens, tillika NNS, synpunkter i följande fem teman: 

1. Det går alldeles för fort – sakta ned! 

Många samordningsförbund är djupt oroliga av hur snabbt 

beredningen går och hur litet tid som läggs med för reflektion och 

förankring. Hastigheten i hur detta förslag har beretts, ämnas tas 

beslut om och planeras implementeras är närmast 

häpnadsväckande. Nästan samtliga förbund vädjar om mer tid för 

reflektion och förankring. Frågan berör alla förbund på ett 

grundläggande sätt och ändrar spelplanen speciellt för äldre och 

mindre förbund. Förbunden och NNS vädjar om mer tid för dialog 

och förankring i styrelserna, i politiken hos kommuner och 

landsting (både fullmäktigenivån och SKL), och inte minst hos 

statens politiska församling riksdagen/regering där ansvaret ytterst 

ligger för denna fråga. Medelstilldelning och spelreglerna kopplat 

till dem är avgjort en politisk fråga och mer tid för diskussion och 

beredning är nödvändig. Detta är väldigt viktigt att NNS förmedlar 

till er. 

2. Väsentliga delar i förslaget är inte färdigt ännu – det går inte att 

fatta beslut på underlaget 

En hel del oklarheter råder om både förutsättningarna för förslaget 

och dess tekniska delar som gör att det både är svårt att tycka till 

om själva förslaget i helhet och inte minst om hur förslaget kan 

ligga till grund för beslut. Exempelvis bygger en viktig del av 

förslaget på att extra medel som ska finansiera 10 % spärren tillförs 

från riksdagen/regeringen men något underlag för denna 
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förutsättning redovisas inte. I förslaget nämns andra kriterier  som 

ambitionsnivå etc som också ska ligga till grund för 

medelstilldelningen men det är ännu inte klart hur dessa utformas. 

Andra osäkra förhållanden är hur fördelningsmodellen slår när 

större delen av Stockholm kommer med in i modellen med cirka 

800 000 invånare från 2016 (under planering). I förslaget finns 

vidare en koppling mellan eget kapital och medelstilldelning från 

2016. Det finns rena felaktigheter i underlaget och vidare är det 

otydligt hur ett eget kapital i historien (säg 141231) påverkar 

medelstilldelning inför verkamhetsåret 2016. Sambandet mellan 

dessa hållpunkter är vagt men det är en viktig del av förslagets 

utformning. Stora delar av förslaget behöver därför arbetas med 

mer framöver innan beslut kan fattas i frågan. 

3. Det saknas en konsekvensanalys 

En allvarlig kritik från flertalet samordningsförbund är att det 

saknas en konsekvensanalys av förslaget. De möjliga och i allra 

högsta grad sannolika konsekvenserna av förslaget är djupt 

oroande både för många samordningsförbund och för NNS, kanske 

för den finansiella samordningen i stort. Flertalet mindre 

samordningsförbund menar att förslaget endast ger medel som 

räcker till att hålla en administration med styrelse och tjänsteman – 

och att mindre samordningsförbund riskerar därmed att tappa 

grund för sin existens. Vidare missgynnar förslaget allvarligt flera 

äldre förbund, många som jobbar långsiktigt och integrerat, med 

upparbetade arbetssätt och metoder som har jobbats fram under 

många år. Detta riskerar att snabbt avvecklas och konsekvenserna 

av detta behöver analyseras både lokalt och nationellt. Exempelvis 

kan förtroende raseras och inte minst antalet deltagare som får 

samordnat stöd via medlemsmyndigheterna minska radikalt. En 

sista konsekvens (det finns dock många fler) som NNS lyfter upp 

här är hur förutsättningarna för deltagande i nästa programperiod 

för ESF-medel radikalt förändras. Dessa och andra konsekvenser av 

förslaget förtjänar en närmare och grundligare analys. 

4. Fördelningsmodellen krockar med andra strategiska 

utvecklingsfrågor viktiga för både NNS och Nationella Rådet på 

ett negativt sätt 

Både NNS och Nationella Rådets parter har uttryckt en stark vilja 

att stödja utvecklingen av finansiell samordning och 

samordningsförbundens verksamhet. Förslaget om 

fördelningsmodell redovisar dock ett tydligt syfte som krockar med 

andra strategiska ställningstaganden av vikt för 
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samordningsförbundens utveckling. Exempelvis kan man ställa 

fördelningsnyckelns ambition om rättvis tilldelning i förhållande 

till mål som att främja samordningsförbunds utveckling, att stödja 

att samordningsförbund bildas över hela landet och att volymer av 

individer med samordnade rehabiliteringsbehov får stöd till egen 

försörjning. Förslaget behandlar inte dessa prioriteringar på ett 

adekvat sätt och även detta behöver utredas närmare och 

förtydligas, förmodligen även på en politisk nivå.  

5. All fokus måste läggas på att höja totalramen till 

samordningsförbunden 

Att påbörja ett arbete för att ta fram rättvisa och transparanta 

fördelningsnycklar är lovvärt, dock är det ett komplext och svårt 

arbete. Att medlen inte räcker till för att möta de faktiska behoven 

ute i landet är uppenbart. Vi bör därför inte tappa fokus på den 

övergripande frågan om att höja statens totala ram till 

samordningsförbunden. Det är förmodligen endast detta som kan 

lösa dilemmat med fördelningsnycklarna, oavsett vilken modell 

som det till slut beslutas om. NNS är beredd att kraftsamla och 

arbeta än mer med att utbyta, samla och visa resultat och lärande 

tillsammans med nationella parter och beslutsfattare. NNS anser 

det viktigt att än mer samarbeta med bl.a. Nationella Rådet för att 

visa värdet av den finansiella samordningen. Tilltron är hög för de 

lokala samordningsförbunden och detta vill NNS stärka och bygga 

vidare på. Det är viktigt således att hålla fokus på målet att öka den 

totala ramen till samordningsförbunden. 

Avslutningsvis, och med tanke på dessa tydliga teman från en klar 

majoritet av samordningsförbunden, vill NNS skicka med en vädjan till 

Nationella Rådet om att inte fatta beslut om en gemensam 

rekommendation för förslaget om fördelningsmodell den 19 maj. 

 

Kurt Kvarnström  Jonas Wells 

Ordförande NNS  Utvecklare NNS 

 

Bilaga: Excel med inkomna synpunkter/teman från 50 

samordningsförbund



Försäkringskassan
Lokala försäkringscenter och lokalkontor

Förhandsbesked om behov av statliga medel till samordningsförbund

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 3 759 000 2 976 000 1 200 000 3 052 000

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

Medelstilldelning 
från staten 2014** 

Beräknat behov av 
medel från staten 

2015** 

Prognos 
ackumulerade ej 

förbrukade medel 
31/12 2014* 

Samordningsförbundets namn
Ackumulerade ej 
förbrukade medel 

31/12 2013* 

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

Kommentar: 
 
Höjning av den statliga finansieringen med 76 000 kr 2015 för att motsvara 50 % av den kommunala insatsen. 
 
Motivering: Ökade kostnader för finansiering av långsiktig, myndighetsgemensam rehabilitering för unga, vuxna 16 -29 år med behov av stöd från 
flera myndigheteter.   



 

 

Förslag Ny fördelningsmodell Finsam-medel 140312 

Arbetsgruppen för medelstilldelning lämnar följande förslag till Nationella rådet 20/3 för 
diskussion och inriktningsbeslut:  

A. Vi föreslår en fördelningsmodell med fördelningsnycklarna 75%  som grundar sig på 
försörjningsmåttet samt 25% som grundar sig på invånarantalet i förbundens 
geografiska område. (Se fil ”Finsam ny fördelningsmodell förslag inkl Sparade medel 
140312”.) Fördelningsmodellen lägger in en spärr så att ett förbund inte kan få mer än 
max 10 procent minskning jämfört med tidigare år1.  
 

B. Den nya fördelningsmodellen ska börja gälla från 2016 och ska tillämpas i samband 
med medeltilldelning inför 2016. 
 

C. Medelstilldelningen inför 2015 bör förbereda för den nya fördelningsmodellen 
 

D. Sparade medel hos förbunden kopplas till den nya modellen inför tilldelning 2016. 
Förbund som vid utgången av 2015 har mer sparade medel än ”tillåtet” enl tidigare 
beslutad princip, kan därför få en mindre tilldelning inför kommande år. 
 

E. Den nya fördelningsmodellen visar vad ett förbund kan få i tilldelning, men innebär 
inte att man automatiskt får tilldelat belopp. Andra faktorer (än ovanstående nyckeltal) 
som kan styra tilldelningen skulle kunna vara förbundens ambitionsnivå, 
behovsanalys, beskrivningar vad förbundet planerar, ansökningsförfarande. Dessa 
kriterier bör utredas och diskuteras närmare. 
 

F. Vi beräknar att den nya fördelningsmodellen på sikt innebär ett behov av ytterligare 
knappt 100 miljoner kronor i statlig medeltilldelning per år, jämfört med nuvarande 
tilldelning. Av dessa behövs ca 36 milj kronor för att inga nuvarande förbund ska förlora 
mer än max 10 procent av sin nuvarande tilldelning. Dessutom behövs ca 61 milj kronor för 
att nybildade förbund får sin andel av medel enligt nya modellen.  
 
 

G. Den nya fördelningsmodellen, där sparade medel (och möjligen även ansökningar, 
ambitioner hos förbunden etc) påverkar ny medeltilldelning, kan ge effekten att det 
genererar outnyttjade medel. Hur ska dessa vid en sådan uppkommen situation 
hanteras? 

                                                           
1 I bifogad fil har kostnaden för spärren belastat alla finsamförbund i kolumn F vilket innebär att några 
kommuner ändå förlorar mer än 10%. I kolumn I har kostnaden för den tioprocentiga spärren utförelats på 
”vinnarna” i modellen, vilket innebär att inget förbund förlorar mer än 10% 



Yttrande om fördelningsmodell Samordningsförbundet Umeå-Vännäs 

Det yttrande som vi nu lämnar är baserat på diskussioner i styrelsen presidie och inte i styrelsen som 
helhet. Vi anser att det är oacceptabelt att en så viktig fråga som den ekonomiska tilldelningen inte 
ges förutsättningar att diskuteras i styrelsen.  Vi ställer oss frågan om varför det plötsligt är så 
bråttom? 

I grunden anser SF Umeå-Vännäs att den föreslagna fördelningsmodellen är fel väg att gå. Snarare 
bör den totala ramen till Samordningsförbunden ökas så att alla förbund får en tilldelning som är 
rimlig att arbeta med. Vi är dock medveten om problematiken med förbundens egna kapital. 

Vi tycker också att det är dags för en tydlig signal från den nationella politiken om en framtida 
inriktning för den finansiella samordningen. Var samlade betygssättning på förslaget är en 1, inte alls 
nöjd.  

Detta tycker vi är bra med förslaget 

• Vi anser att det är bra att det görs försöka att hitta en fördelningsmodell för 
Samordningsförbunden.  

• Vi anser att det är bra med fokus på värdet av att inte ha eget kapital över de 
rekommenderade nivåerna (som vi anser är rimliga). 

• Vi anser att det är klokt att använda befolkningsunderlag som en utgångspunkt. Vi vill dock 
påpeka att underlaget är felaktigt då Vännäs inte finns med i den utskickade modellen.  

Detta är vi kritiska mot i förslaget 

• Vi är kritiskt mot att använda försörjningsmåttet som så starkt vägande i 
fördelningsmodellen. Vi menar att det inte säger så mycket om de behov som finns i ett 
geografiskt område. Som ett exempel på hur fel detta kan slå har vi i Umeå mer och mer 
fokus på den ungdomsgrupp som går under betäckningen NEETs, det vill säga ungdomar som 
inte nödvändigtvis finns i våra transfereringssystem. Vi menar också att användande av 
försörjningsmåttet riskerar att ”straffa” framgångsrika förbund. D.v.s. förbund som bidragit 
till att sänka försörjningsmåttet. Vi menar att sådana förbund tvärtom borde stimuleras till 
ökade ansträngningar.    

• Vi måste vara tydliga med att en successiv minskning till den föreslagna nivån för SF Umeå-
Vännäs oundvikligen leder till en minskning av vår ambitionsnivå vad gäller våra 
verksamheter. Det kommer helt enkelt inte att finnas medel för att arbeta på det sätt som vi 
gör idag. Det kommer också att innebära stora svårigheter att fullfölja våra planer att 
expandera vårt geografiska område till Umeå med kranskommuner. Det vill säga att få med 
Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Bjurholms kommuner i vårt samordningsförbund.  

• Vi menar att den föreslagna modellen förmodligen är tandlös då den ändå är avhängig av 
kommunerna och Landstingens bidrag. Vi ställer oss därför frågan om hur Nationella rådet 
tänker sig att arbeta med att påverka de landsting och kommuner som ännu är negativt 
inställd till Finansiell samordning.  

• Vi menar att förslaget skapar radikalt sämre förutsättningar för att långsiktiga planera våra 
verksamheter.  



• Vi anser att de övriga kriterierna som nämns är otydliga och för oss bitvis märkliga. T.ex. 
nämns ansökningar som en variabel för fördelning. I Umeå-Vännäs arbetar vi inte längre med 
ansökningar utan vi arbetar processinriktat med våra verksamheter.  

• Vi vill också resa frågan om vem som ska bedöma ambitionsnivån hos ett förbund då det 
krävs lokala kunskaper för att på ett adekvat sätt göra den bedömningen.  

• Vem ska ta fram övriga kriterier och på vilka grunder ska dessa anses vara relevanta för 
fördelningen? Vi ser i detta stora risker för godtycklighet. 

• Vi ställer oss undrande till formuleringen ”förbereda för”. Vad innebär det?   

Detta vill vi se istället 

• Vi anser att den totala ramen för Samordningsförbunden bör ökas. Förslagsvis redan från 
2014 eller senast från 2015.  

• Vi vill ha en modell som i grunden ger alla förbund förutsättningar att verka utifrån rimliga 
förutsättningar. Detta kräver ett visst mått av kapitalt. Vi vill till det ha en modell där 
framgångsrika förbund belönas för sina ansträngningar istället för som med 
försörjningsmåttet riskera att ”straffas” med minskad tilldelning. Vi menar därför att 
fördelningen borde ha en tydligare inriktning på förbundens resultat och effekter.  

• Ska det finnas andra kriterier så ska de vara mycket tydliga, för att minska risken för 
otydlighet och godtyckliga bedömningar. 

• Vi önskar en tydlig plan för påverkan av de kommuner och landsting som ännu inte är 
positiva till Finansiell samordning.  

• Vi vill ha en rimlig process där alla förbundens styrelser får möjlighet att yttra sig i frågan om 
tilldelning 

• Vi anser inte att det är tjänstemän på Försäkringskassan som ska fördela medlen till 
förbundet. Den funktionen bör ligga hos en partssammansatt funktion allternativt på en nivå 
ovanför myndigheterna. 

PÅ uppdrag av ordförande och vice ordförande 

 

Mikael Holmlund 

Förbundschef 

  

Yttrande om fördelningsmodell Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö  

Det yttrande som vi nu lämnar är baserat på diskussioner i styrelsen, dock som extraärende och utan 
normal förberedelsetid. Precis som SF Umeå-Vännäs och Lycksele-Malå är vi därmed kritiska till hur 
berednings- och förankringsprocessen genomförts.  

SF Skellefteå-Norsjö  sätter betyget 2 ”Ganska missnöjd” 

 

 



Detta tycker vi är bra med förslaget. 

SF Skellefteå- Norsjö bedömer att de två huvudfaktorerna i fördelningsmodellen, försörjningsmåttet 
och befolkningsunderlag, utgör en logisk grund för medelstilldelningen då de två kriterierna 
kombinerar både behovs- och storleksaspekten. I nuläget saknas kriterier överhuvudtaget. 

Ambitionen att koppla tidigare fastställda ”överskottsprinciper” till den framtida fördelningsmodellen 
bedömer vi även som riktig.  

Detta kan förbättra förslaget. 

Den snabba och ofullständiga beredningsprocessen är inte acceptabel. Det redovisade underlaget är 
ofullständigt samtidigt som ett antal kompletterande fördelningsprinciper förs fram, t.ex. sparade 
medel, ambitionsnivå, behovsanalys, planering, utan närmare beskrivning och förtydliganden vilket 
skapar förvirring och osäkerhet. 

Ett grundläggande krav i beredningsprocessen är vidare att frågan hinner förankras i samtliga 
förbundsstyrelser och i medlemssamråd för att även klargöra medlemmarnas bedömning på olika 
nivåer. En viktig fråga är bland annat konsekvenser om nuvarande procentuella 
anslagfördelningsprincip mellan huvudmännen förändras. 

Utformningen av den föreslagna 10-procentsspärren måste även tydliggöras för att medlemmarna 
ska kunna göra en rimlig konsekvensanalys. Verksamhetsnivå och resultat med koppling till 
exempelvis SUS-statistik och ESF-aktivitet bör även övervägas i en framtida fördelningsmodell. 

Hur skulle ni vilja ha det istället? 

Sammanfattningsvis bör en nystart ske med beredningsprocessen i syfte att klargöra 
förbättringsförslag som kompletterar de två grundläggande fördelningsprinciperna försörjningsmått 
och befolkningsunderlag. Modellen får samtidigt inte bli alltför komplicerad då den ska vara 
hanterbar och förståelig för både finansiärer och mottagare av anslag. 

En bättre förankrad koppling till överskottsmålen och redovisningar av verksamhetsnivån, i första 
hand SUS, ESF-aktivitet och årsredovisningar, kan vara de viktigaste styrinstrumenten för en praktiskt 
genomförbar modell till 2016. 

 

Stellan Berglund 

Förbundschef 

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

  

 

 

 



   

 

 

Yttrande om fördelningsmodell Samordningsförbundet Lycksele-Malå 

Det yttrande som vi nu lämnar är inte förankrat i styrelsen i helhet då detta inte varit görligt p.g.a. 
den korta remistiden. Precis som övriga Västerbottensförbund är vi kritiska till en process där 
styrelsen i sin helhet inte ges möjlighet att yttra sig i frågan. Vi delar i stort synpunkterna Som SF 
Umeå-Vännäs lämnat. Vi vill understryka att precis som förbundet i Umeå-Vännäs har vi planer på att 
växa då många av Västerbottens inlandskommuner ännu ej är medlemmar i något 
samordningsförbund. Vårt betyg på förslaget i sin helhet är 1 ”Inte alls nöjd”.   

 

Stig-Lennart Karlsson 

Förbundschef 
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