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Samordningsförbundet Skellefteå - Norsjö KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Stellan Berglund 
 
 
  
Tid: Torsdag 28 augusti 2014, kl. 08.00 – 16.00.  OBS tiden! 
  
Plats:  Hotell Aurum KonferensCenter, Gymnasievägen 12, Skellefteå. Lokal: 18 karat.  
  OBS lokalen! 
  
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomisk rapport per 2014-06-30. Se bilaga.   
 

Det ekonomiska resultatet per 2014-06-30 uppgår till 1 077 233 
kronor.  

 
Prognosen för 2014 visar på en förbrukning under året med 9 659 
113 kronor. I prognosen har, förutom budgeterade kostnader i 
årsbudget 2014, medräknats nya projekt/verksamheter, ökade 
kostnader för ordinarie samverkan samt kostnader för ESF-
förstudien Improve.  
 
Intäkterna i form av bidrag från huvudmännen, ränteintäkter och 
övriga intäkter samt bidrag från Europeiska socialfonden för 
förstudien Improve beräknas uppgå till 7 518 580 kronor. Det 
prognosticerade resultatet för helåret 2014 uppgår därmed till                
- 2 140 533 kronor.  
 
Resultatet inklusive överföring av överskott från åren 2005 – 2013 
med 3 759 260 kronor uppgår till 1 618 727 kronor. Enligt 
Nationella Rådets rekommendation om sparade medel/eget kapital 
bör Samordningsförbundet Skellefteås samlade överskott inte uppgå 
till mer än 1 205 000 kronor vid utgången av år 2015.  
 

 



 2 

 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna rapporten 
 

  
Ansökan till Försäkringskassan om statliga medel. 
 
LFC Piteå-Skellefteå ska under september månad 2014 ansöka om 
statliga medel till Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö för år 
2015. Norsjö kommun ingår fr.o.m. 2014-01-01 som ny medlem i 
förbundet.  
 
Ansökan bereds liksom tidigare år gemensamt av samtliga 
medlemmar i samordningsförbundets styrelse.  
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö föreslår att förbundet 
tilldelas 3 052 000 kronor i statliga medel för år 2015. 
 
Förslaget innebär att tilldelningen av statliga medel utökas med 76 
000 kronor jämfört med tilldelningen 2014. Förslaget motiveras dels 
med att den statliga tilldelningen behöver utökas med ovanstående 
belopp för att anpassa medlemmarnas respektive andel av 
finansieringen till de krav som anges i Lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser samt dels den behovs- och 
kostnadsutveckling som förbundet ser för år 2015 och framåt.  
 
Med föreslagen utökning 2015 utgör statens (FK) medelstilldelning 
50 % av förbundets totala tilldelning, Skellefteå och Norsjö 
kommuner tillsammans 25 % samt Västerbottens läns landsting 25 
%.  
 
Under 2014 har Samordningsförbundet bland annat fortsatt och 
utökat tidigare inledda satsningar inom området samordnad 
rehabilitering för unga och vuxna med funktionsnedsättningar och 
behov av stöd från flera myndigheter. Liksom tidigare utgör 
gruppen unga med aktivitetsersättning en prioriterad målgrupp.  
 
För närvarande medfinansierar förbundet två ordinarie 
verksamheter, Arbetsmarknadstorget och Hälsans Trädgård, vilka 
övergått från projektverksamhet till ordinarie samverkan mellan 
myndigheterna, 7 ESF-projekt och ett Finsamprojekt. Förbundet 
bedriver även omfattande verksamhet inom områdena information, 
kompetensutveckling och strukturell samverkan. 
 
Förbundets ambition är att utöka både ordinarie samverkan och 
långsiktiga insatser mellan myndighetera samt ta tillvara på 
arbetssätt/metoder och den kompetens som utvecklas inom ramen 
för pågående projekt och ordinarie samverkan. 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som en konsekvens av dessa satsningar beräknas tidigare 
ackumulerade överskott på 3,7 miljoner kronor år 2013 minska till 
ca 1,0 miljon under 2014.  
 
Nya satsningar/verksamheter i både Skellefteå och Norsjö inklusive 
eventuella implementeringar innebär att förbundets sparade 
medel/eget kapital redan i år beräknas ligga på eller under den nivå 
som rekommenderas som rimlig storlek av Nationella rådet senast 
vid utgången av år 2015.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   hos Försäkringskassan ansöka om 3 052 000 kronor i statliga 
medel för år 2015. 
 
 
Yttrande till försäkringskassan om fördelningsmodell för 
samordningsförbund. Se bilaga.  
 
Den statliga medelstilldelningen för finansiell samordning är 
beräknad till 280 miljoner kronor för vardera av åren 2014-2017.  
 
Mot bakgrund dels av att en transparant och strukturerad 
fördelningsmodell saknats sedan starten av finansiell samordning 
samt dels att antalet förbund kontinuerligt ökar gav Nationella rådet 
i oktober 2013 sin arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag på en 
långsiktig fördelningsmodell.  
 
Arbetsgruppen presenterade sitt förslag den 19 maj (se bilaga) och 
redovisade samtidigt bland annat de synpunkter som framförts av 
Nationella Nätverket för samordningsförbund, NNS (se bilaga) 
och enskilda förbund. 
 
Mot bakgrund av de synpunkter som framfördes har 
Försäkringskassan beslutat att ge samtliga samordningsförbund 
ytterligare en möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget 
som Nationella rådet ställt sig bakom. 
 
Eventuella synpunkter ska mailas till Försäkringskassan senast den 
18 september. Beslut tas preliminärt under oktober månad. 
 
Samordningsförbundets synpunkter på Nationella rådets förslag 
redovisas i bilaga. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
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KUR-projektet – Utveckla samverkan och kunskap om psykisk 
ohälsa.  
 
KUR-projektet vänder sig till anställda inom Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommun och landsting och erbjuder bidrag för 
att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering av personer med 
psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Projektet innebär 
följande: 
• Utveckling av lokal eller regional samverkan genom att 

organisationerna gemensamt tar fram en samarbetsplan. Den 
lokala ledningen hos respektive organisation ska stå bakom 
planen och aktiviteterna som lyfts fram. Aktiviteterna ska ta sikte 
på hur organisationerna tillsammans kan öka möjligheten för 
sysselsättning, arbete och studier för målgruppen. För att få stöd i 
framtagandet av planen så går det att söka bidrag till processtöd, 
moderator och/eller föreläsare. 

• Kompetensutveckling som riktar sig till medarbetare för att skapa 
en gemensam kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad 
erfarenhet. Bidrag till kunskapssatsningarna kan användas till 
föreläsare, processtöd och moderatorer. 

Bidrag kan sökas för utveckling av lokal och regional samverkan 
och/eller för kompetensutveckling. Alla fyra organisationer behöver 
delta i planeringen av ansökan och i genomförandet av aktiviteterna. 
Initiativet till ansökan kan komma från alla fyra parter, men det är 
Försäkringskassan som ansvarar för ansökan. 
 
Det går att ansöka om maximalt 500 000 kronor i bidrag under två 
år, och det är möjligt att ansöka flera gånger. Det går inte att få 
bidrag för kringkostnader såsom kostnader för lokaler, resor eller 
förlorad arbetstid. 
 
Projektet pågår fram till december 2015. Regeringen har avsatt 10 
miljoner kronor för 2014 och lika mycket för 2015. 
 
Ytterligare information finns på www.forsakringskassan.se/kur 
 
Vid Lokala samverkansgruppens möten 2014-05-23 och 2014-08-20 
diskuterades behovet av och eventuell inriktning på ett nytt KUR-
projekt.  
 
Arbetsförmedlingen efterfrågar bland annat mer kunskap om hur 
handläggare bör agera vid olika psykiska funktionsnedsättningar.  
 
Landstinget ser behov av kompetensutvecklingsinsatser, bland annat 
inom området samverkan, för personalgrupper som inte deltog under 
förra projektperioden. Vilka personalgrupper som berörs behöver 
dock diskuteras ytterligare. Skellefteå kommun ser fortsatta behov 
av kompetensutvecklingsinsatser inom psykiatriområdet för olika 
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 

personalgrupper. Norsjö kommun önskar ytterligare tid för har 
fastställa eventuellt intressanta teman eller behovsområden.  
 
Även Försäkringskassan önskar ytterligare tid för att klarlägga 
lokala behov och övriga förutsättningar för ett nytt projekt. 
 
Samordningsförbundet kommer att skicka ut ytterligare information 
till LSG:s medlemmar och inhämta skriftliga synpunkter och förslag 
i den fortsatta beredningsprocessen. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   ta upp frågan tillsammans med Lokala samverkansgruppen vid 
den gemensamma planeringsdagen 2014-10-15.  
 
 
Informationsärenden 
 

Presentation av Samordningsförbundet Skellefteås nya hemsida. 
 
Aktuellt projektläge hösten 2014. Se bilaga. 
 
”Stoppa inflödet av unga i arbetslöshet”. Information om projektidé. 
 
”Livet i balans, din kraftkälla”. Ansökan om projektmedel. Se 
bilaga. 
 
”Hälsa 2020 för alla”. Ansökan om projektmedel. Se bilaga. 
 
Överläggningar med landstinget angående finansiering av 1,0 
kuratorstjänst vid Arbetsmarknadstorget. 
 
Deltagande i ”Skellefteå för alla 2014 – en mässa om delaktighet” 
18-19 september. Läs mer på http://www.skelleftea.se/foralla  
 
Information från NNS. Se även www.nnsfinsam.se  
 
Information från Lokala samverkansgruppen.  
Se även minnesanteckningar från Lokala samverkansgruppen på 
samordningsförbundets hemsida www.samordningsforbund.se  
 
Europeiska Socialfonden 2014-2020. 
 
Övriga frågor 
 
Kartläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i 
Skellefteå – Norsjö. Förtydligande av finansieringsbeslut 2014-06-
12 samt information från första styrgruppsmötet.  

http://www.skelleftea.se/foralla
http://www.nnsfinsam.se/
http://www.samordningsforbund.se/
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Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 1 (10) 
 2014-06-12 
 
 
 
Plats och tid   
 
 
 
Beslutande Övriga deltagande 
 

 
 
Utses att justera  Kenneth Andersson Paragrafer 547 - 556 
    
     
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
/Bertil Almgren, ordf. /Stellan Berglund, sekreterare/ 
 
 
 
……………………………………………..  
Kenneth Andersson, protokolljusterare/  
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2014-06-12 2014- 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, planeringsavdelningen 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Åsa Lundmark 
 
 
 Utdragsbestyrkande 

Rum 104 (Ks au-rummet), plan 1, Stadshuset,  kl. 09.00 – 15.00.   

   

Bertil Almgren, ordförande   Stellan Berglund, Samordningsförb. 
Kenneth Andersson, ledamot  Christian Behrens, projektledare 
Anna Viklund, ledamot  
Ingrid Nilsson, ledamot  
Mikael Lindfors, ledamot   
Sture Andersson, ersättare  
Carolina Marklund, ersättare  
Birgitta Westring-Sandberg, ersättare  
   
     
 
  
   
    
  
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 2  
 2014-06-12 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 547 
 
Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
§ 548 
 
Val av justerare.  
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att utse Kenneth Andersson  
 
 
§ 549 
 
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. 
Målgruppens gemensamma nämnare är att de har långvarigt behov av stöd från 
flera av de samverkande myndigheterna. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   notera informationen. 

 
 

 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 3  
 2014-06-12 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 550 
 
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 myndigheter 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. Om myndigheterna själva inte kan 
finansiera utökningen av Arbetsmarknadstorget föreslår Lokala 
samverkansgruppen att finansieringsfrågan prövas av Samordningsförbundet.  
 
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 har tagit upp frågan om 
finansiering av 1,0 arbetsförmedlare respektive 1,0 kurator vid 
lednings/chefsmöten i början på juni.  
 
Arbetsförmedlingen meddelar att finansiering av 1,0 arbetsförmedlare, utöver 
den 0,5 tjänst som ingår i verksamheten, fr.o.m. 2014-07-01, inte är möjlig i 
nuläget. De ekonomiska förutsättningarna i 2015 års budget blir kända först mot 
slutet av året. 
 
Psykiatriska kliniken anser att det samordnade och samlokaliserade arbete som 
utförs vid Arbetsmarknadstorget är angeläget och fyller en viktig funktion för 
målgruppen men ser inte möjlighet att finansiera befattningen inom klinikens 
nuvarande budgetutrymme.  
 
Frågan om finansiering måste lyftas centralt inom landstinget och pengar måste 
tillföras. I väntan på detta arbete ser kliniken det som angeläget att 
samordningsförbundet skjuter till medel för finansiering av 1,0 kurator under 
hösten 2014.  
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 4  
 2014-06-12 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   finansiera fortsatt utveckling av Arbetsmarknadstorget under 2014 med 
550 000 kronor avseende lönekostnader för 1,0 arbetsförmedlare och 1,0 kurator 
samt ökade hyres- och städkostnader. Finansieringen sker inom tilldelad 
budgetram för Arbetsmarknadstorget  
 
att   inbjuda representanter för Västerbottens läns landsting till överläggningar 
angående möjligheterna till finansiering av 1,0 kurator vid 
Arbetsmarknadstorget fr.o.m. år 2015.  
 
 
§ 551 
 
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. 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 5  
 2014-06-12 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
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. I bilaga redovisas 
en jämförelse mellan kostnaden för platsutökningen respektive tilldelade medel 
från Folkbildningsrådet.   
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   bevilja Medlefors folkhögskola 750 000 kronor för fortsatt finansiering av 
ytterligare 15 platser i projektet Spira Integration fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 
2014-12-31.  
 
 
§ 552 
 
Kartläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i 
Skellefteå-Norsjö. Samordningsförbundets förebyggande 
insatser för unga och vuxna. 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.  
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 6  
 2014-06-12 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
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. 
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 beslutar: 
 
att   godkänna redovisat förslag till kartläggning av ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd i Skellefteå – Norsjö enligt bilaga 
 
att  framhålla vikten av att bakomliggande orsaksfaktorer till behovs- och 
kostnadsutvecklingen redovisas samt att samverkansperspektivet lyfts fram i 
kartläggningen     
 
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. 
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§ 553 
 
”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 beslutar: 
 
att   ta upp projektidén på nytt i samordningsförbundets styrelse efter Lokala 
samverkansgruppens beredning. 
 
 
§ 554 
 
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. 
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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 
och kommer att redovisa sina synpunkter angående lokala behov och övriga 
förutsättningar vid kommande sammanträde.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   ta upp frågan på nytt vid kommande sammanträde 2014-08-28.  
 
 
§ 555 
 
Yttrande till Nationella Nätverket för Samordningsförbund, 
NNS angående förslag till fördelningsmodell för 
samordningsförbund. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har på begäran från Nationella 
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 beslutar: 
 
att   godkänna inlämnat yttrande till Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund, NNS. 
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§ 556 
 
Informationsärenden.  
 
Gemensam spridningskonferens på Medlefors 8-9 september 
 
Stellan Berglund och Bertil Almgren informerade från den gemensamma 
spridningskonferens som EU-projekten MedUrs, Utsikten 2.0, Spira Integration, 
Spira Anställningskompetens och Spira Unga arrangerade. 
 
Vid konferensen deltog även Carina Sundbom från samordningsförbundet 
Skellefteå. 
 
 
Avslutningskonferens för projektet Rätt stöd till arbete. 
 
Vid konferensen deltog Siv Brännström och Margareta Larsson från Skellefteå 
kommun samt Stellan Berglund från samordningsförbundet. 
 
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”  
 
Stellan Berglund informerade om den planerade mässan samt förfrågan till 
samordningsförbundet om deltagande. 
Se länk www.skelleftea.se/foralla  
 
 
Policy för stöd till arbetsintegrerande sociala företag. 
 
Ärendet tas upp vid senare tillfälle när bland annat frågan om kommunal policy 
för stöd till arbetsintegrerande social företag behandlats av Skellefteå kommun.  
 
 
Medlemssamråd 2015. 
 
Bertil Almgren och Stellan Berglund informerade om förutsättningarna för 
gemensamt medlemssamråd 2015. 
 
 
Finansiering av projektet TExAS. 
 
 

http://www.rattstodtillarbete.se/
http://www.skelleftea.se/foralla
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Stellan Berglund informerade om Urkrafts fortsatta arbete med att ansöka om 
medel för projektet TExAS. 
 
 
Information om samordningsförbundets förstudie Improve. 
 
Projektledare Christian Behrens informerade om samordningsförbundets 
pågående ESF-projekt Improve.  
 
 
Information från NNS. 
 
Kenneth Andersson och Stellan Berglund informerade från NNS 
planeringskonferens 26-27 maj 2014.  
 
 
Information från Lokala samverkansgruppen. 
 
Stellan Berglund informerade från gruppens senaste möte. Minnesanteckningar 
finns tillgängliga på samordningsförbundets hemsida. 
 
 



Uppföljning 2014-01-01 - 2014-06-30
Samordningsförbundets styrelse REDOVISAT

INTÄKTER
Bidrag, periodiserad kv 2, 2014 3 014 000
ESF - Improve 0
Ränteintäkter 14 240
Övriga intäkter 0
Summa redovisade intäkter 3 028 240

KOSTNADER
Inhyrd personal, ekonomiskt administrationsavtal 556 766
Arvode styrelsemöten + soc avg 63 066
Resor, konferenser/seminarier 88 754
Projektnära kostnader 0
Revisorsarvode 1 701
Övrigt: Administrationskostnader 33 975

Projekt och ESF medfinansiering:
Arbetsmarknadstorget 354 832
ESF-  Improve 207 046
ESF - Spira Anställningskompetens 250 000
ESF - Medurs 0
ESF - TExAS 80 000
ESF - projekt Spira Unga 888
EFS - Unga In 132 000
ESF - Utsikten 2.0 0
ESF - Hälsans Trädgård 0
ESF - Spira Integration 0
Praktikmatchen 181 979
Summa redovisade kostnader 1 951 007

Redovisat resultat per 30/6, överskott 1 077 233

Prognos Samordningsförbundet  2014

INTÄKTER
Bidrag 6 028 000
Ränteintäkter 30 000
Övriga intäker, del i arb. kostnader 168 000
ESF - Improve 1 292 580
TOTALA INTÄKTER 7 518 580

KOSTNADER
Inhyrd personal, ekonomiskt administrationsavtal 1 172 500
Arvode styrelsemöten + soc avg 199 000
Resor, konferenser/seminarier 175 000
Projektnära kostnader 100 000



Revisionsarvode 30 000
Övrigt: Administrationskostnader 60 000

Projekt och ESF medfinansiering:
Projekt Arbetsmarknadstorget 1 755 000
ESF - SPIRA Anställningskompetens 1 481 400
ESF - Hälsans Trädgård 350 000
ESF - Utsikten 2.0 119 000
ESF - Med Urs 745 200
ESF - Spira Integration 750 000
ESF - Unga in 165 433
ESF - TExAS 580 000
ESF - Improve 1 292 580
Kartläggning försörjningsstöd 200 000
Praktikmatchen 484 000
TOTALA KOSTNADER 9 659 113

RESULTAT, underskott prognos helåret 2014 -2 140 533

Överskott från tidigare år (2005-2013) 3 759 260
Netto att föra över till nästa år 1 618 727



7510
6570 7610

 6540, 6550, 6560

 

NNS+Johans delersättning Lyck, Umeå

inkl 111 500 tkr för Johan för hela 2014



Beslut 140224 981400kr
I årsbudget har beviljats 749 000

Beslut 140224
Ev ansökan om bidrag till junimötet
Beslut 140224
80 000 (årsbudget)+ 500 000 nytt beslut 140407

nytt

Varav nya åtgärder/verksamheter 2 392 033kr



 YTTRANDE 
Stellan Berglund               2014-08-25 

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

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

931 85 Skellefteå   

 

 
 
 

Försäkringskassan 
Finsam  

     
 
Yttrande över förslag till fördelningsmodell för medelstilldelning till 
samordningsförbund.  

Bakgrund 
 
Den statliga medelstilldelningen för finansiell samordning är beräknad till 280 miljoner kronor för 
vardera av åren 2014-2017.  
 
Mot bakgrund av att en transparant och strukturerad modell för fördelning av statliga medel till 
samordningsförbund saknats sedan starten av finansiell samordning samt att antalet kommuner 
som är medlemmar i förbund kontinuerligt ökar gav Nationella rådet i oktober 2013 sin 
arbetsgrupp i uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig fördelningsmodell.  
 
Arbetsgruppen presenterade sitt förslag för Nationella rådet den 19 maj (se bilaga) och redovisade 
samtidigt bland annat de synpunkter som framförts av Nationella Nätverket för 
samordningsförbund, NNS (se bilaga) och enskilda förbund. 
 
Försäkringskassan har därefter, den 19 juni, beslutat att ge samordningsförbunden ytterligare en 
möjlighet att framföra sina synpunkter på förslaget som helhet. Synpunkterna ska skickas till 
Försäkringskassan senast den 18 september. Beslut tas preliminärt under oktober 2014.  
 
1. Försäkringskassans nya förslag till fördelningsmodell. 
   
För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges som bas en grundtilldelning. (belopp ej 
preciserat i dagsläget). 
  
Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna 75 procent 
försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska områden. 
Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl rehabiliterande som förebyggande 
samverkansinsatser i ett område.  
 
Beräkningsmodell/trappa för rekommendation om rimlig storlek på eget kapital (Nationella 
rådets rekommendation 2013-10-02).  
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Tid för ikraftträdande. 
 
Den nya fördelningsmodellen ska börja gälla från år 2016 och ska tillämpas i samband med 
medeltilldelning inför år 2016 (hösten 2015). Se även hantering av eget kapital.  
 
Övergång till ny fördelningsmodell.  
 
Drygt hälften av förbunden kommer att få en minskad medelstilldelning. I modellen finns därför 
en spärr så att ett förbund inte får mer än maximalt 10 procent minskning från ett år till nästa. 
Spärren ska tillämpas till dess fördelningsmodellen är genomförd. Många förbund som har 
möjlighet enligt modellen att få en högre tilldelning än idag kommer sannolikt inte att kunna eller 
vilja ta emot den möjliga tilldelningen, på kort eller lång sikt. Det innebär att medel frigörs och 
kan användas för att mildra effekterna av annars nödvändiga minskningar.  
 
Hantering av eget kapital. 
 
Nationella rådet har under 2013 tagit fram en rekommendation om rimlig storlek på eget kapital 
enligt en beräkningsmodell som fått namnet trappan. Enligt denna beräkningsmodell kan 
förbunden totalt ha ett överskott på cirka 100 miljoner kronor. Detta ska jämföras med de cirka 
238 miljoner kronor som förbunden redovisat vid utgången av 2013. Det egna kapitalet är mycket 
ojämnt fördelat mellan förbunden. 
 
För de förbund som berörs ska det egna kapitalet, som överstiger beräkningen enligt 
trappmodellen, tas i anspråk under en tvåårsperiod med start år 2015. Det innebär att stort eget 
kapital kommer att beaktas och vid behov reducera medelstilldelningen som avser år 2015 
(medelstilldelningen sker hösten 2014) och år 2016 (medelstilldelningen sker hösten 2015).  
 
2. Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös synpunkter 
 
Förslaget i sin helhet innehåller fortfarande, liksom det förslag som presenterades den 19 maj, 
flera delförslag som inte är färdiga ännu och därför är svåra att ta ställning till. Ett sådant är 
förslaget att varje förbund som bas ska ges en grundtilldelning samtidigt som beloppet inte är 
preciserat ännu.  
 
Naturliga följdfrågor till ett sådant förslag är vilka principer som ska utgöra grunden för 
tilldelningen samt hur stor grundtilldelningen ska vara? Ett syfte med grundtilldelningen kan till 
exempel vara att den ska säkerställa förbundens, speciellt de små förbundens möjligheter att 
finansiera administration och styrelsearbete.  
 
Grundtilldelningens storlek i förhållande till fördelningsnycklarna 75 procent försörjningsmått 
och 25 procent invånarantal (16-64 år) i förbundens geografiska områden är en strategiskt 
viktig fråga för förbunden med tanke på förbundens varierande sammansättning och storlek.  
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En konsekvens av nuvarande förslag kan även bli att lagstiftningens intentioner om 
lokala/regionala ägarsamråd som utgångpunkt för de tre medlemmarnas medelstilldelning – 50 % 
statliga medel respektive 25 % primärkommunala och 25 % landstingskommunala medel - sätts ur 
spel. 
 
Kommer den statliga medelstilldelningen i en ny fördelningsmodell att vara fastställd/låst i förväg 
eller finns förutsättningar för en dialog och flexibilitet mellan medlemmarna där kommunsidans 
intentioner och vilja kan påverka tilldelningen? Vad händer till exempel om kommun/er och 
landsting vill öka medelstilldelningen i förhållande till den statliga bidragsnivån?   
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö anser att de två fördelningsnycklarna 75 % 
försörjningsmått och 25 % befolkningsunderlag utgör en logisk grund för medelstilldelningen då 
de två kriterierna kombinerar både behovs- och storleksaspekten. Dessa parametrar bör utgöra 
grunden i den nya fördelningsmodellen tillsammans med Nationella rådets beräknings- 
modell/trappa för rekommendation om rimlig storlek på eget kapital.  
 
Regeringens uppdrag till Statistiska centralbyrån, SCB att redovisa helårsekvivalenter per 
kommun senast den 10 september 2014 innebär också en komplettering och kvalitetssäkring av 
försörjningsmåttet, som tidigare tagits fram av försäkringskassan.   
 
Tidigare, ej preciserade förslag om andra faktorer (än ovanstående nyckeltal) som kan styra 
medelstilldelningen; till exempel förbundens ambitionsnivå, behovsanalys, beskrivningar vad 
förbundet planerar, ansökningsförfarande., m.m. har tagits bort. Samordningsförbundet Skellefteå-
Norsjö anser att sådana faktorer är svåra att bedöma vilket leder till subjektiva bedömningar. Det 
är därför bra att dessa faktorer tagits bort i förslaget. Samtidigt saknas i förslaget kvalitativa 
fördelningskriterier som komplement till de tre kvantitativa faktorer som presenteras.   
 
Enligt Försäkringskassans tidigare redovisade förslag kommer drygt hälften av förbunden att få en 
minskad medelstilldelning. Dåvarande Samordningsförbundet Skellefteå (exklusive Norsjö 
kommun som blev medlem 2014) beräknades få en minskning med 252 000 kronor eller cirka 8,5 
% av den statliga tilldelningen. Tillsammans med en motsvarande procentuell minskning av 
kommunerna och landstingets bidrag uppgår den totala minskningen till över 500 000 kronor.   
 
För 45 av landets 83 förbund uppgick den beräknade minskningen av statliga medel till mellan 10 
– 65 % av tilldelningen. I modellen finns därför en spärr så att ett förbund inte får mer än 
maximalt 10 procents minskning från ett år till nästa. Hur denna spärr ska finansieras är däremot 
en stor osäkerhetsfaktor! Beloppet beräknas uppgå till cirka 36 miljoner kronor, samtidigt som 
tillkomsten av nya förbund, där bland annat Stockholm ingår, beräknas medföra ytterligare 
kostnader på över 60 miljoner kronor. Totalt närmare 100 miljoner kronor som i nuläget inte har 
en klar långsiktig finansiering! 
 
Konsekvenserna av dessa minskningar för såväl små som stora, etablerade förbund är av en sådan 
omfattning, både när det gäller individer i behov av samordnad rehabilitering som förbundens 
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möjlighet att främja och utveckla en strukturerad och kvalitativ samverkan mellan medlemmarna 
och med andra aktörer, att ett antal förbunds existens hotas. 
 
Trots att samordningsförbundens samlade överskott var 238 miljoner kronor vid utgången av 2013 
bedömer Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö att är det osäkert om det är möjligt att 
finansiera 10-procentsspärren och tillkomsten av nya förbund med dessa medel. Redan under 2014 
pågår en snabb anpassning till Nationella rådets rekommendation om sparade medel/eget kapital, 
den s.k. trappan, inom finansiell samordning vilket minskar möjligheterna att omdisponera 
tillräckliga medel för dessa ändamål.  
 
Ett snabbt genomförande av den nya fördelningsmodellen utan att den övergripande frågan om att 
höja den totala ekonomiska ramen till samordningsförbunden är löst måste bedömas som riskabel 
och olämplig med tanke på de stora - och negativa - ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenser modellen får för många förbund. 
 
Ett alltför snabbt beslut kan därför även motverka politiska intentioner och ambitioner med 
finansiell samordning liksom Nationella rådets inriktningsbeslut att samordningsförbund ska 
finnas i hela landet och att alla kommuner ska vara medlemmar i samordningsförbund. 
 
Sammanfattningsvis är avgörande delar och förutsättningar i förslaget, framförallt 
grundtilldelningens storlek, finansieringen av 10 % -spärren och tillkommande nya förbund, ännu 
inte klara vilket gör det svårt att ta ställning i nuläget. Konsekvenserna för de mest drabbade 
förbunden och de nya förbund som håller på att bildas behöver därför analyseras ytterligare innan 
en ny modell genomförs. 
 
Nuvarande fördelningsmodell föreslås även på sikt kompletteras med kvalitativa kriterier vilka 
tydliggör olika förbunds resultat och effekter på individ- och strukturell samverkansnivå. 
Därigenom ges enskilda förbund en möjlighet att påverka den egna resurstilldelningen.  
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö vill avslutningsvis framhålla nödvändigheten av att 
ytterligare medel kan tillskjutas så att samordningsförbunden tillsammans med medlemmarna kan 
fortsätta sitt gemensamma uppdrag att utveckla samhällets välfärd. Finansiell samordning och 
samordningsförbunden utgör en viktig arena för att effektivisera samhällets insatser inom 
rehabiliteringsområdet och det förebyggande området 
 
 

 För Samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö 
 
 Skellefteå 2014-08-25 
 
 
 Bertil Almgren  Anna Viklund  
 Ordförande  Vice ordförande  



 

 

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% 
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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
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Förslag Minskning/ Minskning/
Samordningsförbund Nuvarande Nuvarande Försörjn.mått 75% ökning ökning

tilldelning 2014 i kr/inv. Kr/inv 25% i Kr i %

Motala/Vadstena samordningsförbund 7 000 000 141 2 177 000 -4 823 000 -68,90%
Samordningsförbundet i Lycksele 1 450 000 118 496 000 -954 000 -65,79%
Bjuvs samordningsförbund 1 500 000 101 582 000 -918 000 -61,20%
Samordningsförbundet i Åstorp 1 300 000 87 569 000 -731 000 -56,23%
Markaryds samordningsförbund 750 000 79 334 000 -416 000 -55,47%
Finsam Filipstad-Storfors 1 440 000 98 654 000 -786 000 -54,58%
Mjölby-Ödeshög-Boxholm samordningsförbund 2 800 000 76 1 310 000 -1 490 000 -53,21%
Samordningsförbundet Göteborg Hisingenn DELTA 11 450 000 79 5 500 000 -5 950 000 -51,97%
Finspångs samordningsförbund 1 400 000 67 705 000 -695 000 -49,64%
Samordningsförbundet Östra Södertörn 9 000 000 59 4 766 000 -4 234 000 -47,04%
Finsam Västerdalarna 1 000 000 60 551 000 -449 000 -44,90%
Samordningsförbundet Centrala Östergötland 9 000 000 53 5 299 000 -3 701 000 -41,12%
Samordningsförbundet Nils 1 750 000 50 1 040 000 -710 000 -40,57%
Finsam Alvesta samordningsförbund 1 100 000 57 663 000 -437 000 -39,73%
Nedansiljans samordningsförbund 1 820 000 51 1 102 000 -718 000 -39,45%
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 3 045 000 66 1 857 000 -1 188 000 -39,01%
Samordningsförbundet Östra Östergötland 9 500 000 61 6 030 000 -3 470 000 -36,53%
Samordningsförbundet i Värmdö 1 600 000 40 1 026 000 -574 000 -35,88%
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 5 030 000 67 3 324 000 -1 706 000 -33,92%
Samordningsförbundet i Kramfors 1 200 000 65 795 000 -405 000 -33,75%
Samordningsförbundet Finsam Gotland 3 000 000 52 2 001 000 -999 000 -33,30%
Samordningsförbundet i Sollefteå 1 200 000 61 806 000 -394 000 -32,83%
Samordningsförbundet i Höganäs 1 000 000 40 702 000 -298 000 -29,80%
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 9 020 000 44 6 396 000 -2 624 000 -29,09%
Samodrningsförbundet i Degerfors/Karlskoga 2 230 000 57 1 609 000 -621 000 -27,85%
Södra Dalarnas samordningsförbund 1 920 000 52 1 406 000 -514 000 -26,77%
Norra VästmanlandsSamordningsförbund 3 500 000 50 2 573 000 -927 000 -26,49%
Samordningsförbundet BÅDE-SÅ 2 474 000 48 1 826 000 -648 000 -26,19%
Västerbergslagens samordningsförbund 1 820 000 50 1 352 000 -468 000 -25,71%
Samordningsförbundet i Södertälje 4 900 000 54 3 653 000 -1 247 000 -25,45%
Samordningsförbundet Göteborg Nordost 5 705 000 59 4 309 000 -1 396 000 -24,47%
Samordningsförbundet i Umeå 5 000 000 42 3 780 000 -1 220 000 -24,40%
Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 2 900 000 31 2 264 000 -636 000 -21,93%
Samordningsförbundet Göteborg Väster 4 970 000 46 3 928 000 -1 042 000 -20,97%
Norra Dalarnas samordningsförbund 1 500 000 44 1 192 000 -308 000 -20,53%
Samordningsförbundet Consensus 400 000 49 318 000 -82 000 -20,50%
Samordningsförbundet i Blekinge 6 750 000 44 5 574 000 -1 176 000 -17,42%
Samordningsförbundet i Trelleborg 1 800 000 42 1 502 000 -298 000 -16,56%
Samordningsförbundet Finsam i Helsingborg 6 000 000 45 5 019 000 -981 000 -16,35%
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik 2 200 000 40 1 923 000 -277 000 -12,59%
Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv 2 580 000 46 2 303 000 -277 000 -10,74%
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Samordningsförbundet Skellefteå 2 976 000 41 2 724 000 -252 000 -8,47%
Fryksdalens samordningsförbund 1 325 000 36 1 216 000 -109 000 -8,23%
Samordningsförbundet i Västerås 5 500 000 39 5 101 000 -399 000 -7,25%
Klarälvdalens samordningsförbund 1 150 000 43 1 069 000 -81 000 -7,04%
Samordningsförbundet i Västra Mälardalen 1 900 000 41 1 790 000 -110 000 -5,79%
Samordningsförbundet i Uppsala län 11 000 000 32 10 472 000 -528 000 -4,80%
Samordningsförbundet Finsam-Borlänge 1 820 000 36 1 812 000 -8 000 -0,44%
Sjuhärads samordningsförbund 7 530 000 35 7 508 000 -22 000 -0,29%
Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2 730 000 35 2 730 000 0 0,00%
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma 1 300 000 25 1 302 000 2 000 0,15%
Samordningsförbundet Norra Bohuslän 1 820 000 31 1 856 000 36 000 1,98%
Samordningsförbundet Finsam Falun 1 820 000 32 1 863 000 43 000 2,36%
Finsam i Malmö 11 000 000 35 11 342 000 342 000 3,11%
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 3 170 000 29 3 289 000 119 000 3,75%
Samordningsförbundet Sydnärke 1 820 000 35 1 973 000 153 000 8,41%
Samordningsförbundet Norra Skaraborg 1 350 000 36 1 511 000 161 000 11,93%
Samordningsförbundet Samspelet 4 060 000 30 4 733 000 673 000 16,58%
Samordningsförbundet Sydöstra Skåne 2 250 000 29 2 623 000 373 000 16,58%
Samordningsförbundet Västra Skaraborg 2 890 000 32 3 373 000 483 000 16,71%
Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås 5 450 000 26 6 471 000 1 021 000 18,73%
Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm 1 350 000 30 1 631 000 281 000 20,81%
Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färjelanda 2 220 000 30 2 720 000 500 000 22,52%
Samordningsförbundet Halland 7 417 000 24 9 321 000 1 904 000 25,67%
Samordningsförbundet i norra Örebro län (SOFINT) 1 350 000 30 1 748 000 398 000 29,48%
Arvika Eda samordningsförbund 970 000 28 1 332 000 362 000 37,32%
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 7 500 000 27 10 411 000 2 911 000 38,81%
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 900 000 23 1 251 000 351 000 39,00%
Lunds samordningsförbund 2 050 000 18 2 892 000 842 000 41,07%
Samordningsförbundet Göteborgs Centrum 4 500 000 25 6 372 000 1 872 000 41,60%
Finnvedens samordningsförbund 1 496 000 21 2 307 000 811 000 54,21%
Samordningsförbundet Skåne Nordost 4 000 000 24 6 273 000 2 273 000 56,83%
Samordningsförbundet Jämtlands län 3 000 000 24 4 742 000 1 742 000 58,07%
Samordningsförbundet MittSkåne 1 300 000 21 2 099 000 799 000 61,46%
Samordningsförbundet i Härnösand-Timrå 1 000 000 24 1 647 000 647 000 64,70%
Samordningsförbundet Activius 1 000 000 24 1 664 000 664 000 66,40%
Finsam Lekeberg och Örebro 3 040 000 21 5 087 000 2 047 000 67,34%
Växjö samordningsförbund 1 600 000 19 2 841 000 1 241 000 77,56%
Höglandets samordningsförbund 2 000 000 19 3 758 000 1 758 000 87,90%
Samordningsförbundet i Vellinge 0 0 768 000 768 000 100,00%
Samordningsförbundet i Kalmar län 4 000 000 17 8 140 000 4 140 000 103,50%
Samordningsförbundet i Sundsvall 1 500 000 15 3 633 000 2 133 000 142,20%
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 1 788 000 11 5 239 000 3 451 000 193,01%
Samordningsförbundet Pyramis 600 000 8 2 573 000 1 973 000 328,83%
Ny Samordningsförbundet Nordost Stockholm bildas 2014 800 000 3 5 867 000 5 067 000 633,38%
Ny i Gävleborg, start 2014 1 000 000 4 10 956 000 9 956 000 995,60%
Summa 273 246 000 273 246 000
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Förslag inkl spärr Diff jmf nuv. Förslag inkl spärr Diff jmf nuv. Eget kapital Rimlig nivå eget 
max förlust 10%, i kronor max förlust 10%, i kronor vid ingången kapital enligt
kostnad fördelas kostnad fördelas till 2014 trappmodellen

på alla på "vinnarna" förbundens PREL UPPG % av tilldelade medel Kommentar

5 560 000 -1 440 000 6 300 000 -700 000 1 000 000 2 450 000
1 152 000 -298 000 1 305 000 -145 000 366 000 580 000
1 191 000 -309 000 1 350 000 -150 000 823 059 526 800
1 033 000 -267 000 1 170 000 -130 000 1 001 500 480 000

596 000 -154 000 675 000 -75 000 186 758 300 000
1 144 000 -296 000 1 296 000 -144 000 1 675 042 576 000
2 224 000 -576 000 2 520 000 -280 000 3 088 344 1 200 000
9 094 000 -2 356 000 10 305 000 -1 145 000 3 094 000 3 390 000
1 112 000 -288 000 1 260 000 -140 000 2 225 000 600 000
7 148 000 -1 852 000 8 100 000 -900 000 3 322 605 2 900 000

794 000 -206 000 900 000 -100 000 1 100 000 400 000
7 148 000 -1 852 000 8 100 000 -900 000 3 801 253 2 900 000
1 390 000 -360 000 1 575 000 -175 000 1 127 742 620 000

874 000 -226 000 990 000 -110 000 528 000 440 000
1 446 000 -374 000 1 638 000 -182 000 511 104 728 000
2 418 000 -627 000 2 741 000 -304 000 2 333 000 1 218 000
7 545 000 -1 955 000 8 550 000 -950 000 6 050 000 3 100 000
1 271 000 -329 000 1 440 000 -160 000 2 126 483 680 000
3 995 000 -1 035 000 4 527 000 -503 000 2 110 000 1 859 000

953 000 -247 000 1 080 000 -120 000 420 000 480 000
2 383 000 -617 000 2 700 000 -300 000 6 362 000 1 200 000

953 000 -247 000 1 080 000 -120 000 515 893 480 000
794 000 -206 000 900 000 -100 000 365 000 351 200

7 164 000 -1 856 000 8 118 000 -902 000 9 051 300 3 478 000
1 771 000 -459 000 2 007 000 -223 000 708 147 892 000
1 525 000 -395 000 1 728 000 -192 000 10 256 431 768 000
2 780 000 -720 000 3 150 000 -350 000 2 537 005 1 400 000
1 965 000 -509 000 2 227 000 -247 000 3 543 237 1 020 000
1 446 000 -374 000 1 638 000 -182 000 1 357 000 728 000
3 892 000 -1 008 000 4 410 000 -490 000 10 000 000 1 970 000
4 531 000 -1 174 000 5 135 000 -570 000 1 851 000 2 039 000
3 971 000 -1 029 000 4 500 000 -500 000 2 550 000 1 850 000
2 303 000 -597 000 2 610 000 -290 000 11 200 000 1 360 000
3 947 000 -1 023 000 4 473 000 -497 000 1 470 000 1 841 000
1 191 000 -309 000 1 350 000 -150 000 0 400 000 Saknar uppg om eget kapital

318 000 -82 000 360 000 -40 000 355 000 160 000
5 361 000 -1 389 000 6 075 000 -675 000 550 000 2 375 000
1 430 000 -370 000 1 620 000 -180 000 3 056 862 702 400
4 765 000 -1 235 000 5 400 000 -600 000 5 930 000 2 450 000
1 747 000 -453 000 1 980 000 -220 000 1 140 000 880 000
2 049 000 -531 000 2 322 000 -258 000 -400 000 1 053 600 prel minus enl förbundschef
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2 404 000 -572 000 2 724 000 -252 000 3 758 000 1 160 000
1 073 000 -252 000 1 216 000 -109 000 900 000 530 000
4 501 000 -999 000 5 101 000 -399 000 3 000 000 2 000 000

943 000 -207 000 1 069 000 -81 000 463 000 460 000
1 580 000 -320 000 1 790 000 -110 000 1 969 349 800 000
9 241 000 -1 759 000 10 472 000 -528 000 11 800 000 3 300 000
1 599 000 -221 000 1 812 000 -8 000 1 434 600 728 000
6 625 000 -905 000 7 508 000 -22 000 5 815 000 2 606 000 tolkning SUS-reg
2 409 000 -321 000 2 730 000 0 2 500 000 1 172 000
1 149 000 -151 000 1 301 000 1 000 1 241 190 400 000
1 638 000 -182 000 1 831 000 11 000 694 000 728 000
1 644 000 -176 000 1 833 000 13 000 360 000 728 000

10 009 000 -991 000 11 104 000 104 000 4 496 000 3 207 200
2 902 000 -268 000 3 206 000 36 000 993 490 1 268 000
1 741 000 -79 000 1 866 000 46 000 572 778 728 000
1 333 000 -17 000 1 399 000 49 000 301 000 540 000
4 177 000 117 000 4 265 000 205 000 6 000 000 1 628 000
2 314 000 64 000 2 363 000 113 000 1 297 000 702 400
2 976 000 86 000 3 037 000 147 000 1 175 798 1 156 000
5 710 000 260 000 5 760 000 310 000 2 040 000 1 970 000
1 439 000 89 000 1 435 000 85 000 816 187 540 000
2 401 000 181 000 2 372 000 152 000 1 414 000 888 000
8 225 000 808 000 7 996 000 579 000 13 400 000 2 683 400
1 543 000 193 000 1 471 000 121 000 1 310 178 540 000
1 175 000 205 000 1 080 000 110 000 1 130 000 428 000
9 187 000 1 687 000 8 386 000 886 000 4 345 000 2 600 000
1 104 000 204 000 1 007 000 107 000 1 850 189 342 400
2 552 000 502 000 2 306 000 256 000 50 000 702 400 Prel prel enl förbundschef
5 624 000 1 124 000 5 070 000 570 000 3 937 000 1 700 000
2 036 000 540 000 1 743 000 247 000 1 798 939 339 200
5 536 000 1 536 000 4 692 000 692 000 2 448 322 1 402 700
4 184 000 1 184 000 3 530 000 530 000 2 955 651 1 200 000
1 853 000 553 000 1 543 000 243 000 4 132 000 600 000
1 453 000 453 000 1 197 000 197 000 1 135 000 400 000
1 468 000 468 000 1 202 000 202 000 0 320 000 Saknar uppg om eget kapital
4 489 000 1 449 000 3 663 000 623 000 1 800 000 1 216 000
2 508 000 908 000 1 978 000 378 000 1 002 500 760 000
3 316 000 1 316 000 2 535 000 535 000 533 000 400 000

678 000 678 000 234 000 234 000 0 0
7 184 000 3 184 000 5 260 000 1 260 000 12 890 927 2 102 000 uppg kontrolleras med controller
3 206 000 1 706 000 2 149 000 649 000 1 019 257 600 000
4 623 000 2 835 000 2 838 000 1 050 000 1 630 770 715 200
2 271 000 1 671 000 1 200 000 600 000 0 320 000 Saknar uppg om eget kapital
5 178 000 4 378 000 2 342 000 1 542 000 0 0
9 668 000 8 668 000 4 029 000 3 029 000 0 400 000

273 243 000 -3 000 273 250 000 4 000 219 698 890 99 836 900
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Projekt    Nuläge 
 Tillväxtfaktor  Avslutat 20140630 
 Utsikten 2.0  Avslutat 20140630 
    Integreras i AMT (3.0 årstj.) 
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 Spira Anställningskomp. Förlängt t.o.m. 20141231 
 Spira Integration  Förlängt t.o.m. 20141231 
    Utökat till 30 platser 
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Nya projektansökningar 
 Medlefors   Spira Resurs – Arvsfonden 
    Spira Integration – Folkbildn. 
    rådet 
 Urkraft   PO 2-projekt byggt på  

    erfarenheter från MedUrs 
    Samarbete med Norsjö 
    PO 2 projekt – språkpraktik, 
    SFI, mentorer, m.m. 
 Arbetsförmedlingen Unga in – PO 2-projekt. 
    Nationellt projekt? 
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Ansökan om medel från 
Samordningsförbundet Skellefteå 

Ankomstdatum (fylls i av förbundet) 

Postadress Samordningsförbundet Skellefteå, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå. Besöksadress Stadshuset, Trädgårdsgatan 6 
Telefon 0910-73 46 24 Mobiltelefon 070-589 06 53 E-post  stellan.berglund@skelleftea.se 

Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp 
samverkan mellan minst två av Samordningsförbundets huvudmän. Ifylld ansökan skickas i två kopior, 
den ena via e-post till stellan.berglund@skelleftea.se , den andra, som ska vara underskriven, via reguljär 
post till samordningsförbundet (för adress se sidfot). En komplett ansökan ska innehålla 
projekt/verksamhetsbeskrivning enligt bifogad blankett samt budget- och finansieringsplan. Ta gärna 
kontakt med Stellan Berglund på samordningsförbundet för ytterligare information om vilka uppgifter som 
ska vara med i er ansökan. 
 
Uppgifter om sökande organisation (stödmottagare) 
Organisationens namn 
      

Enhet/arbetsställe 
      

Firmatecknare/Chef 
      

Organisationsnummer 
      

Utdelningsadress 
      

Postnummer Postadress 
                                    

Kontaktperson 
     Maria Pettersson 

Kontaktpersonens telefonnummer 
     070-6209284 

Kontaktpersonens e-post adress 
      

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      

Plusgiro 
      

Bankgiro 
      

 
 
Uppgifter om samverkanspartner  
Organisationens namn 
      

Enhet/arbetsställe 
      

Firmatecknare/chef 
      
Kontaktperson hos samverkanspartner 
      

Kontaktpersonens telefonnummer 
      

Kontaktpersonens e-post adress 
      

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      

 
Uppgifter om samverkanspartner  
Organisationens namn 
      

Enhet/arbetsställe 
      

Firmatecknare/chef 
      
Kontaktperson hos samverkanspartner 
      

Kontaktpersonens telefonnummer 
      

Kontaktpersonens e-post adress 
      

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      

 
Uppgifter om samverkanspartner 
Organisationens namn 
      

Enhet/arbetsställe 
      

Firmatecknare/chef 
      

mailto:stellan.berglund@skelleftea.se


 

 

Kontaktperson hos samverkanspartner 
      

Kontaktpersonens telefonnummer 
      

Kontaktpersonens e-post adress 
      

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      



 

 

Projekt/verksamhetsbeskrivning 
 
Namnet på projektet/verksamheten: Livet i balans, din kraftkälla 
 
Bakgrund/problemformulering 
Beskriv kortfattat nuläge/problembild och de möjligheter som motiverar projektet/verksamheten! 
 
Stress och utmattning är ett växande problem i samhället. Detta ger en ökad risk för både fysisk 
och psykisk ohälsa för individen, men det är även ett samhällsproblem. 
Det finns evidens för effektiva enskilda interventioner vid stressrelaterad ohälsa men än så länge 
finns det ingen evidensbaserad behandling för utmattningssyndrom och därför får den som 
drabbas av stressrelaterad ohälsa inte tillgång till ett fullt spektrum av stressreducerande 
interventioner i sjukvården. 
 
Syfte 
Beskriv syftet med projektet/verksamheten! 
 
Syftet med verksamheten är att genom att samla flera olika evidensbaserade interventioner mot 
stressrelaterad ohälsa öka effektiviteten och att individen ska komma längre i sin personliga 
utveckling och få redskap till att självständigt kunna fortsätta vägen mot ett mer balanserat liv 
och därmed öka sin energi och livstillfredsställelse, vilket är till gagn både för den enskilda 
individen och samhället då sjukdomsbörda minskar och arbetskapacitet ökar. 
 
Individen ges möjlighet att lära nya strategier att hantera vardagen, leva mer i balans och därmed 
få ny kraft. Individen ges också möjlighet att förbättra självkänslan och få ökad förståelse för 
stressens negativa inverkan för kropp och psyke. 
 
Mål 
Beskriv projektets/verksamhetens mål – både för deltagande organisationer/myndigheter och för 
den/de målgrupp/er som ingår! Tänk på att målen ska vara möjliga att mäta! 
 
Individen ska få: 
* Ökad livskvalitet och upplevelse av eget mående 
* Bibehållen eller ökad arbetskapacitet/funktionsförmåga 
* Strategier för fortsatt egenutveckling mot en varaktig och hållbar förändring 
* Känsla av delaktighet i sitt liv och samhället 
* Hjälp att identifiera eventuella hinder för utveckling och vid behov lotsas vidare 
* Förbättrade/normaliserade riskfaktorer för ohälsa (tex blodtryck) 
 
Målgrupp 
Vilken eller vilka är målgrupperna? Beskriv målgrupp/er närmare, t ex problem och resurser, 
storlek, jämställdhets-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv, etc.! 
 
Sjukskrivna och/eller arbetslösa med stressproblematik och/eller utmattningssyndrom, men 
också de som befinner sig på gränsen till att bli utmattade och fortsätter arbeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Avgränsning och mervärde 
 
Att sammanföra samtal, mindfulness, fysisk träning, massage och samtal kring kostens betydelse 
för hälsan samt information om stressens påverkan på kropp och psyke är ett nytt koncept som 
inte finns inom primärvården. 
Stresskliniken i Umeå erbjuder behandling med inriktning mot stresshantering. Stressklinikens 
behandling riktar sig dock mot individer med utvecklat metabolt syndrom och behandlingen 
sträcker sig över ett helt år. Målgruppen för deras behandling är därför en annan än den i vårt 
program. 
 
Genomförande och samverkan 
 
Programmet erbjuder en samling av interventioner som har erkänd effekt mot stressrelaterad 
ohälsa. Interventionerna består av mindfulness, fysisk träning, massage, rådgivning kring kost 
och samtal.  
Vi som erbjuder dessa interventioner är: 
Eila Nilsson: Mindfulnessinstruktör och diplomerad massör 
Jan Pettersson: Sjukgymnast 
Maria Pettersson: Diplomerad massör, driver företaget Marias Hälsoeffekt med inriktning mot 
inre hälsa 
Ingrid Sundman: Psykiater och leg psykoterapeut 
 
Beskrivning av programmet: 
Hela programmet kommer att pågå 10 veckor med en sluten grupp om ca 8 individer. 
Första veckan träffas hela gruppen för information om programmets innehåll samt information 
om kostens betydelse för hälsan och hur stressen påverkar oss. All information kommer att 
baseras på vetenskapliga studier. Första veckan träffar vi dessutom individerna enskilt för 
individuella bedömningar och skattningar inför starten av interventionsperioden. De skattningar 
som kommer att utföras är vedertagna skattningsskalor för utvärdering av 
stresssymtom/utmattning samt psykiatriska symtom, fysiska tester, livskvalitetfrågor samt 
skattningar som ingår i det mindfulnessprogram som används. Följande 8 veckor kommer 
individerna att genomgå själva interventionsprogrammet som innehåller individuellt upplagd 
fysisk träning, mindfulness i grupp samt enskilda övningar, massage två gånger per vecka och 
samtal en gång per vecka. Sista veckan träffas vi åter för utvärdering både i grupp och enskilt. De 
skattningar som gjordes i början av programmet görs på nytt och återkopplas till individen. Vi 
går även igenom hur individen kan fortsätta sin utveckling och om det behövs ytterligare 
behandling hos någon annan instans. Efter programmets slut följs individerna upp med 
regelbundna återträffar vid tre tillfällen första året. 
De individuella resultaten sammanställs sedan gruppvis, vilket återkopplas till övriga aktörer. 
 
Ett hinder för gott resultat kan vara eventuell brist på vilja till förändring hos individen. 
Någonting som bör komma fram i den initiala bedömningen. 
 
Programmet bygger på samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och 
Kommunen både för att hitta lämpliga deltagare och att lotsa vidare till fortsatta åtgärder. 
 
Vi tänker oss att ett framtida samarbete med Hälsans Trädgård skulle vara fruktbart då vi delvis 
vänder oss till samma målgrupp, men med olika infallsvinklar.  
Vi tänker även att ett samarbete med sjukvården för kroppslig bedömning och provtagning inför 
och efter programmet skulle öka kvaliteten och säkerheten. 



 

 

 
 
Tid och aktivitetsplan 
Under vilken tid ska planerade aktiviteter genomföras? 
 
Tiden för programmet är 10 veckor med slutna grupper, se ovan. Vi räknar med att påbörja nya 
grupper två gånger per termin. 
 
 
Jämställdhet 
Hur ska jämställdheten främjas i projektet/verksamheten – både i projektorganisationen 
respektive för målgruppen/erna i projektet? 
 
Målgruppen är de som pga stressrelaterad ohälsa har ett behov av den här typen av samlad 
intervention, oavsett kön, etnisk tillhörighet, klass, sexuell läggning eller eventuellt 
funktionshinder. 
 
 
Tillgänglighet för personer med funktionshinder 
Hur ska tillgängligheten för personer med funktionshinder främjas i projektet/verksamheten? 
 
Anpassning sker vid behov. 
 
 
Mångfald 
Hur ska mångfalden i projektet/verksamheten främjas? 
 
- 
 
 
Uppföljning/utvärdering och resultatspridning 
Hur ska projektet/verksamheten följas upp/utvärderas? Vem/vilka ansvarar för utvärderingen och 
vilka frågor ska utvärderingen ge svar på? Hur ska resultaten och erfarenheterna dokumenteras 
och återföras till samverkansparterna och övriga intressenter? 
 
Tester och frågeformulär följs upp och sammanställs. En samlad utvärdering presenteras 
individuellt för varje deltagare och en sammanställning dokumenteras och återkopplas till 
samverkansparterna. 
 
 
Implementering 
Hur ska implementeringsprocessen bedrivas hur ser projektägare och samverkansparter på 
förutsättningarna för att implementera projektet när projektmedlen är slut? 
 
Med våra olika yrkeskompetenser ser vi alla behovet av denna typ av intervention för individer 
med stressrelaterad ohälsa. Eftersom problemet är komplext är samverkan mellan ovan nämnda 
aktörer önskvärt. Hälsans Trädgård finns redan som ordinarie verksamhet och vi ser en möjlighet 
att komplettera deras verksamhet på sikt.  
 



 

 

 
 
 
Övrigt 
 
En utökad beskrivning samt de vetenskapliga artiklar vi grundar valet och upplägget av 
interventioner på kan bifogas om så önskas. 



 

 

 
Kostnader och finansiering 
Vilka resurser krävs för att driva verksamheten eller genomföra aktiviteterna? Ange belopp för respektive år och 
totalt. (Endast direkta merkostnader för att driva verksamheten eller aktiviteten ska tas upp, redan befintliga 
kostnader ersätts ej av Samordningsförbundet). Fyll i nedanstående tabell. 
 
Resurser  År 2013 År 2014 År 2015 S:a 2013–2015  
Personal   1 252 000   
Lokal   x)   
Övriga kostnader (inkl. ev. startkostnader)   ca 100 000   
Ev. utvärderingskostnader      
Summa kostnader      
Intäkter (exkl. bidrag från samordn.förb)      
Summa nettokostnader (kostnad - intäkt)      

 
 
x) Kostnad för lokal beroende av vilken lokal som kan bli aktuell 
 
Underskrifter 
Firmatecknare/Chef Landstinget 
 

Firmatecknare/Chef Försäkringskassan 
 
 

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
      

Firmatecknare/Chef Skellefteå kommun 
 

Firmatecknare/Chef Arbetsförmedlingen 
 
 

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
      

 
Ansökan skall vara undertecknad av firmatecknare/Chef från de samverkande myndigheterna. 
 



Ansökan om medel från 
Samordningsförbundet Skellefteå 

Ankomstdatum (fylls i av förbundet) 

 

Postadress Samordningsförbundet Skellefteå, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå. Besöksadress Stadshuset, Trädgårdsgatan 6 
Telefon 0910-73 46 24 Mobiltelefon 070-589 06 53 E-post  stellan.berglund@skelleftea.se 

Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp 
samverkan mellan minst två av Samordningsförbundets huvudmän. Ifylld ansökan skickas i två kopior, 
den ena via e-post till stellan.berglund@skelleftea.se , den andra, som ska vara underskriven, via reguljär 
post till samordningsförbundet (för adress se sidfot). En komplett ansökan ska innehålla 
projekt/verksamhetsbeskrivning enligt bifogad blankett samt budget- och finansieringsplan. Ta gärna 
kontakt med Stellan Berglund på samordningsförbundet för ytterligare information om vilka uppgifter som 
ska vara med i er ansökan. 
 
Uppgifter om sökande organisation (stödmottagare) 
Organisationens namn 
     Medlefors folkhögskola och konferens  

Enhet/arbetsställe 
      

Firmatecknare/Chef 
     AnnaMaria Hedlund 

Organisationsnummer 
     894701-8480 

Utdelningsadress 
     Box 707 

Postnummer Postadress 
     931 27                               Skellefteå 

Kontaktperson 
     Linda Carstedt 

Kontaktpersonens telefonnummer 
     0910-5757 

Kontaktpersonens e-post adress 
     Linda.carstedt@medlefors.se 

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
     072-526 35 40 

Plusgiro 
      

Bankgiro 
      

 
Uppgifter om samverkanspartner  
Organisationens namn 
     Skellefteå Kommun 

Enhet/arbetsställe 
     Fritidskontoret 

Firmatecknare/chef 
     Leif Gustafsson 
Kontaktperson hos samverkanspartner 
     Karin Våglund 

Kontaktpersonens telefonnummer 
     0910-735362 

Kontaktpersonens e-post adress 
     Karin.vaglund@skelleftea.se 

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
     070-5165362 

 
Uppgifter om samverkanspartner  
Organisationens namn 
     Skellefteå Kommun 

Enhet/arbetsställe 
     Gymnasiekontoret/Enhet arbetsmarknad 

Firmatecknare/chef 
     Leif Löfroth 
Kontaktperson hos samverkanspartner 
     Daniel Steinvall 

Kontaktpersonens telefonnummer 
     0910-7850000 

Kontaktpersonens e-post adress 
     Daniel.steinvall@skelleftea.se 

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
     070-6961832 

 
Uppgifter om samverkanspartner 
Organisationens namn 
     Västerbottens läns landsting 

Enhet/arbetsställe 
      Staben för verksamhetsutveckling 

Firmatecknare/chef 
      Maria Falck 

mailto:stellan.berglund@skelleftea.se


Kontaktperson hos samverkanspartner 
     Lina Tjärnström 

Kontaktpersonens telefonnummer 
     0910 770586 

Kontaktpersonens e-post adress 
      Lina.tjarnstrom@vll.se 

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      

Projekt/verksamhetsbeskrivning 
 
Namnet på projektet/verksamheten ”Hälsa 2020 för alla” – hälsoinspiratörsutbildning för 
nyanlända med uppehållstillstånd. 
 
 
Bakgrund/problemformulering 
Beskrivning/sammanfattning av det som mynnat fram till denna projektansökan. 
  
 
Sent på hösten 2010 fick ISA-handläggare på arbetsmarknadsenheten kontakt med en 
friskvårdsutbildad nyanländ student på SFI. Idén föddes om det var möjligt att hitta instegsjobb 
på 50 % med hälsoinriktning. Bakgrunden till denna idé var att rapporter pekar på att nyanlända 
rent allmänt inte får del av folkhälsoarbetet i samma omfattning som andra i samhället. Dessutom 
finns det grupper av nyanlända som av olika anledningar kan eller får ta del av resurser. 
Nyanlända kan på grund av sin resa från oroshärd till en helt ny kultur och brister i ekonomi må 
dåligt och vara i ett konkret behov av vägledning och stöd. Men, tanken var även att nyanlända 
har något att dela med sig av eftersom de har sina erfarenheter med sig och överlevt svårigheter. 
Undersökningar visar på att primärvården har svårt att nå alla och det samma gäller även arbetet 
inom Hälsa 2020. Världens bästa hälsa borde gälla alla. 
 
Tanken föddes om att nyanlända skulle kunna utbildas till att bli hälsoinspiratörer i sin egen 
studiemiljö på SFI och sedan hitta vägar in i arbetslivet med just en hälsoinriktning. Tanken var 
att de som kommit längre på SFI kunde hjälpa de riktigt nyanlända genom att kombinera ett 
uppdrag som hälsoinspiratör med sina egna fortsatta studier. Något som vi skulle kunna 
finansiera genom t.ex. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsåtgärd, instegsjobb och eller 
nystartsjobb. 
– Kontakt togs dels med kommunens folkhälsostrateg Karin Våglund och med företrädare inom 
VLL och de som arbetar inom Hälsa 2020. Alla parter inom ISA´s verksamhet höll med om att 
det var och fortfarande är en eftersatt och ganska svår grupp att nå.  Vi tog även kontakt med 
Medlefors folkhögskola eftersom de har hälsoinriktad profil samt att de nu hoppades få projektet 
SPIRA Integration beviljat med inriktning på nyanlända.  
– Vi ställde oss frågan om vi kunde få igång någon slags försöksverksamhet genom att försöka 
genomföra detta med ordinarie personal och med befintliga medel samt genom detta kunna hitta 
en lösning i samarbetet med både SFI/Vux och Medlefors SPIRA integration. 
Den problembild som vi tittat på är att gruppen nyanlända är en eftersatt grupp när det gäller 
folkhälsoarbete, det bygger delvis på okunskap om hur vår hälsovård fungerar något som 
Länsstyrelsens kartläggning av mottagande av nyanlända visar men även den bakgrund som 
många av de nyanlända kommer ifrån. Samt att de själva bär på ohälsa exempelvis stress och 
trauman. Gruppen står långt ifrån arbetsmarknaden och det inbär också ökade risker för ohälsa. 
 
 
 
 
 
 



Syfte 
Beskriv syftet med projektet/verksamheten! 
Projektet har två huvudsyften, ge deltagarna kunskaper som bidrar till att de ökar sina 
möjligheter att närma sig arbetsmarknaden via praktik och instegsjobb. Att via ökade kunskaper 
förbättra den egna hälsan, inspirera andra till sundare livsstil samt att vi kan lära oss av andra 
kulturer och stimulera den lokala mångfalden. 
 
 
 
Mål 
Beskriv projektets/verksamhetens mål – både för deltagande organisationer/myndigheter och för 
den/de målgrupp/er som ingår! Tänk på att målen ska vara möjliga att mäta! 
Att minst 25 av de 30 deltagarna genomför utbildningen och att samtliga upplever att de ökat 
sina kunskaper om hur de själva kan påverka sin egen hälsa samt bidra till att inspirera andra att 
göra detsamma. 50 % av deltagarna efter genomförd utbildning kommer ut i instegsjobb där de 
som en arbetsuppgift kan jobba för att öka andra intresse för en bättre hälsa.  
 
Målgrupp 
Vilken eller vilka är målgrupperna? Beskriv målgrupp/er närmare, t ex problem och resurser, 
storlek, jämställdhets-, tillgänglighets- och mångfaldsperspektiv, etc.! 
Nyanlända med uppehållstillstånd som är arbetssökande eller sjukskrivna, de bör ha minst SFI B 
nivå då utbildningen genomförs på svenska. 
Två grupper a´15 deltagare under 2014-2015. 
 
 
Avgränsningar och mervärde 
Beskriv vad som är nytt och nyskapande med projektet/verksamheten om ni söker stöd för! Hur 
ser avgränsningen ut mot redan befintlig verksamhet? 
Det finns idag ingen hälsoinspiratörs utbildning riktad mot målgruppen hos någon av de 
samverkanspartners som Medlefors kommer att jobba med i detta projekt. Vi hoppas under tiden 
2014-2015 hitta vägar till fortsatt verksamhet inom området. Det som skiljer befintlig 
hälsoinspiratörs utbildning som finns både i Kommunen och i Landstinget är att vår målgrupp 
saknar arbetsplats att utöva sina kunskaper på. 
 
 
Genomförande och samverkan 
-Hur ska projektet/verksamheten organiseras och styras? Vilka kompetenser behövs? Var 
rekryteras dessa ifrån etc.? 
 
Projektledare och samordningsansvaret för deltagarna på Medlefors där utbildningen kommer att 
hållas. Tre utbildningstillfällen med sjukgymnast och hälsopedagog kommer hållas av Medlefors 
personal. 
 
 
-Vilka ska ni samverka med och om vad? 
Skellefteå kommun Fritidskontoret kommer att hålla i uppstart med vardagsbalans samt avslut 
och sammanfattning samt orda en del studiebesök ute på de fritidsanläggningar som finns i 
kommunen. Enhet arbetsmarknad kommer att delta vid uppstart och examination samt kommer 



att arbeta parallellt med utbildningen för att deltagarna ska efter avslut komma ut i praktik eller 
instegsjobb. Se nedan under rubriken Utbildningstillfällen 
 
 
-Beskriv de planerade aktiviteterna i projektet/verksamheten! 
 
Vi kommer mellan utbildningstillfällen genomföra studiebesök på alla de friskvårdsanläggningar 
som finns i kommunen. 
Föreläsarna på utbildningen kommer att vara experter inom respektive område och arbetar till 
vardags inom Skellefteå kommun, Västerbottens läns landsting eller på Medlefors folkhögskola.  
 
UTBILDNINGSTILLFÄLLEN: 
 
• VARDAGSBALANS   
Lina Tjärnström/ hälsoutvecklare, Landstinget * 
Karin Våglund/ hälsoutvecklare, kommunen* 
Introducerar och föreläser för deltagarna syftet med utbildningen, målen med hälsa2020 och 
viktiga grundpelare inom ämnet hälsa. 
 
• MOTIVATION   
Anneli Nygren/ hälsovägledare, Medlefors 
Föreläsning och arbete med förståelsen för hur vi motiveras av olika saker och hur motivation 
och engagemang kan väckas hos individer med rätt stöd och verktyg. 
 
• TOBAK    
Erika Berglund, tandhygienist 
Information och föreläsning om tobak och de skadliga effekterna. Även om hur man kan gå 
tillväga för att få hjälp med att sluta.  
    
• TANDHÄLSA   
Maud Linderborg, tandhygienist 
Praktisk och teoretiskt utbildningstillfälle om vikten av att ta hand om sina tänder på rätt sätt för 
att främja god hälsa. 
 
• RÖRELSE 
Tomas Rönnblom, med egna erfarenheter av att som rullstolsbunden möta utmaningar i 
samhället. 
Om att vända motgång till medgång och om hur engagemang i idrottsrörelser på ett positivt sätt 
kan skapa relationer och möjligheter. 
 
• KOST    
Anita Wallberg/ kostrådgivare 
Föreläsning om vilken kosthållning som bidrar till god hälsa. Även besök på livsmedelsbutik 
med praktisk undervisning för ökad förståelse. 
 
• DIABETES-HJÄRT-KÄRL  
Pia Ådell, distriktssköterska 
Utbildning inom ämnet, vad som påverkar, förebygger och motverkar uppkomsten av dessa 
sjukdomar. 
 



• EGENVÅRD 
Hariette Boström, apotekare 
Information och föreläsning, med syfte att skapa trygghet och kunskap, för att själv kunna 
behandla och förebygga lindrigare sjukdomstillstånd och skador hos sig själv och andra.  
 
• FOLKHÄLSA & FYSISK AKTIVITET 
Andreas Karlsson/ Leg. Sjukgymnast, Medlefors 
Om vikten av fysisk aktivitet, vad det är och vilka hälsovinster som finns med att vara aktiv och 
minska på tiden som stillasittande. 
 
 
 
• VAD INEBÄR DET ATT VARA HÄLSOINSPIRATÖR PÅ EN ARBETSPLATS 
Anneli Nygren/ Hälsopedagog Medlefors 
• Hjälpa andra att må bra, vad kan jag bidra med 
• Veta lite mera om hälsa och dela med mig till andra 
• Tycka om att bry sig om andras och den egna hälsa 
• Berätta och visa vad man kan göra för att förbättra hälsan 
• Ordna aktiviteter 
• Ge andra energi och lust att förändra ovanor 
 
 
 
 
• MOTIVATION   
Ann-Charlotte Pavval/ hälsopedagog, Medlefors 
Föreläsning om att prioritera hälsan, se sitt eget värde och vikten av att verkligen tillåta sig själv 
att utvecklas och växa som människa.  
 
 
• AVSLUTNING & EXAMINATION 
Lina Tjärnström/ hälsoutvecklare, Landstinget 
Karin Våglund/ hälsoutvecklare, Kommun 
Avstämning och sammanfattning av utbildningen. Muntliga och praktiska examinationer där 
deltagarna, med hjälp av riktiga ”case”, fått visa upp sina kunskaper.  Interaktivt utbyte mellan 
alla närvarande, både kursdeltagare, hela gruppen Spira Integration, pedagoger och andra berörda 
samverkanspartners. Deltagarna får ett intyg som visar på genomförd utbildning. 
 
 
 
 
-Vilka hinder finns för att målen ska uppnås? 
Deltagare som av olika skäl inte kommer att fullfölja utbildningen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tid och aktivitetsplan 
Under vilken tid ska planerade aktiviteter genomföras? 
Under september och kommer vi kontakta både privata arbetsgivare och inom Kommun och 
Landsting för att i så stor utsträckning som möjligt hitta lämpliga praktikplatser för deltagarna 
inom utbildningen och där möjlighet till instegsjobb kan finnas när de är klara. 
Utbildningen är uppdelad på 12 tillfällen a´4 timmar däremellan sker egna studier och 
uppföljningssamtal. Fredagar 8,30–11,30 under fem månader med praktik på deltid under tiden. 
Vi kommer under perioden oktober 2014 och december 2015 genomföra två utbildningar med 15 
deltagare i varje. Den första planeras enligt nedan och innehåll detaljplaneras av respektive 
föreläsare och har följande rubriker. 
 
Oktober, tre tillfällen- uppstart och vardagsbalans, motivation, tobak 
  
November, tre tillfällen- tandhälsa, rörelse utifrån olika förutsättningar och med olika 
funktionsnedsättningar, kost 
  
December, två tillfällen- diabetes hjärt-kärl sjukdomar, egenvård 
 
Januari, två tillfällen- hur inspirerar jag andra till bättre hälsa på arbetsplatsen, folkhälsa och 
fysisk aktivitet  
 
Februari, två tillfällen- motivation, avslutning och examination 
 
Den andra utbildningen beräknar vi att genomföra mellan april och september 2015 
 
 
 
 
Jämställdhet 
Hur ska jämställdheten främjas i projektet/verksamheten – både i projektorganisationen 
respektive för målgruppen/erna i projektet? 
Lika många av varje kön kommer att antas till utbildningen och deltagarna kommer att möta både 
män och kvinnor som föreläser.  
 
 
 
 
Tillgänglighet för personer med funktionshinder 
Hur ska tillgängligheten för personer med funktionshinder främjas i projektet/verksamheten? 
Alla ska ges möjlighet att delta i utbildningen utifrån sina egna förutsättningar och vi kommer att 
ta hänsyn till de behov av tillgänglighet som var och en har. Vi kommer att genomföra ett 
utbildningstillfälle som särskilt lyfter frågan om attityder kring personer med 
funktionsnedsättningar och förutsättningar för god hälsa trots hinder som kan finnas.   
 
 
 



Uppföljning/utvärdering och resultatspridning 
Hur ska projektet/verksamheten följas upp/utvärderas? Vem/vilka ansvarar för utvärderingen och 
vilka frågor ska utvärderingen ge svar på? Hur ska resultaten och erfarenheterna dokumenteras 
och återföras till samverkansparterna och övriga intressenter? 
 
Genom kontinuerlig deltagarutvärdering där vi kommer fråga upp vad målgruppen tycker, vad 
som är bra, vad som kan göras bättre och vad som måste läggas till. Projektledare kommer 
rapportera resultat och erfarenheter till Samordningsförbundet och samverkanspartners.  
  
 
Implementering 
Hur ska implementeringsprocessen bedrivas hur ser projektägare och samverkansparter på 
förutsättningarna för att implementera projektet när projektmedlen är slut? 
 
Under hela projekttiden kommer dialog föras mellan samverkanspartners för att hitta möjligheter 
till att insatsen blir permanent verksamhet. 
  



Kostnader och finansiering 
Vilka resurser krävs för att driva verksamheten eller genomföra aktiviteterna? Ange belopp för 
respektive år och totalt. (Endast direkta merkostnader för att driva verksamheten eller aktiviteten 
ska tas upp, redan befintliga kostnader ersätts ej av Samordningsförbundet). Fyll i nedanstående 
tabell. 
 
Resurser  År 2013 År 2014 År 2015 S:a 2013–2015 
Personal  41652 43318 84970 
Lokal  18600 19080 37680 
Övriga kostnader (inkl. ev. startkostnader)  14000 14000 28000 
Ev. utvärderingskostnader     
Summa kostnader     
Intäkter (exkl. bidrag från samordn.förb)     
Summa nettokostnader (kostnad - intäkt)     
 
 
 
Underskrifter 
Firmatecknare/Chef Landstinget 
 

Firmatecknare/Chef Försäkringskassan 
 
 

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
      

Firmatecknare/Chef Skellefteå kommun 
 

Firmatecknare/Chef Arbetsförmedlingen 
 
 

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
      

Ansökan skall vara undertecknad av firmatecknare/Chef från de samverkande myndigheterna. 
 



Komplement till ansökan som Medlefors FHS gör i veckan 

Underlag för Skellefteå kommuns kostnader för " Hälsa 2020 för alla" / uppföljaren!
Arbetsnamn för uppföljaren av det vi i samverkan prövat under drygt ett år
  Hälsoinspiratörsutbildning för nyanlända med uppehållstillstånd

Kostnader Skellefteå kommun haft och tagit resurser från ordinarie verksamhet.
Personal (Lågt räknat) timmar kostnad/tim
Fritid/ Karin Wåglund 8
Arbetsmarknadsenheten/Daniel Steinwall 8
Kundtjänst/ Thomas Rönnblom 4
SFI/Vux / Maud Linderborg 4

Andra kostnader Antal delt. antal/delt
Fika vid de 12 träffarna. 48 kr/ person=576 kr 576 12 6912
Simskola 10 ggr/grupp, 250kr/tim = 7.500 kr 7500 7500
Give aways, fritid och AME 150 12 1800
Inhyrd dramapedagog  för examen. 5000 kr 5000 5000

Preliminära kostnader som Västerbottens läns landsting haft utöver ordinarie arbete.
Personal (Lågt räknat) timmar kostnad/ tim
Hälsoutvecklare_Lina Tjärnström /Jenni Bark 8
SANT _Tobakinformatör/ Sköterska n n 4
Egenvård/ distriktssköterska n n 4
Hjärt & kärlhälsa/  n n 4
Dietist/Kostekonom / n n 8

Andra kostnader Antal delt. Kostnad/delt
Fika 12 ggr, 48 kr/ person 576 kr.
Give aways, 150 kr/ pers
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