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Samordningsförbundet Skellefteå - Norsjö KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Stellan Berglund 
 
 
  
Tid: Torsdag 16 oktober 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomisk rapport per 2014-09-30. Se bilaga.  
 
Det ekonomiska resultatet per 2014-09-30 uppgår till 1 681 172 kronor.  

 
Prognosen för 2014 visar på en förbrukning under året med 9 545 113 
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 - 2 026 533 kronor.  
 
Resultatet inklusive överföring av överskott från åren 2005 – 2013 med 
3 759 260 kronor uppgår till 1 732 727 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.  
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna rapporten 
 
 
Sammanfattning av planeringsdagen med fokus på förslag till 
Styrkort 2014 och Verksamhetsplan/budget 2014 – 2016. Se bilaga. 
 
- Genomgång av Styrkort 2014 för Samordningsförbundet Skellefteå 
- Genomgång av Verksamhetsplan 2014 – 2016 
- Sammanfattning av diskussionerna under planeringsdagen 
 
Beslut om Styrkort 2015 och Verksamhetsplan/budget 2015 – 2017 
fattas vid kommande sammanträde 2014-11-28. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 

att    
 
 
Projektansökan ”Hälsa 2020 för alla”! 
 
Medlefors folkhögskola i samarbete med Skellefteå kommuns 
Fritidskontor och Gymnasiekontorets arbetsmarknadsenhet samt 
Västerbottens län landsting ansöker om 150 650 kronor under åren 2014 
och 2015 för genomförandet av projektet ”Hälsa 2020 för alla” – 
hälsoinspiratörsutbildning för nyanlända med uppehållstillstånd. 
 
Projektets syfte är dels att ge deltagarna kunskaper som bidrar till att de 
ökar sina möjligheter att närma sig arbetsmarknaden via praktik och 
instegsjobb samt dels att via ökade kunskaper förbättra de enskilda 
deltagarnas egen hälsa och inspirera andra till sundare livsstil.  
 
Projektets målgrupp är nyanlända med uppehållstillstånd som är 
arbetssökande eller sjukskrivna. Deltagarna bör ha minst SFI B nivå då 
utbildningen genomförs på svenska. Antalet deltagare planeras uppgår 
till 30 personer fördelat på två grupper a´15 deltagare under 2014-2015. 
 
Målsättningen är 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 förväntas efter genomförd 
utbildning komma ut i instegsjobb där de som en arbetsuppgift kan 
jobba för att öka andra intresse för en bättre hälsa.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 

att    



 3 

 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ansökan från Urkraft Service AB om förlängd finansiering av 
projektet Urkraft Resurs under perioden 2015-01-01 – 2015-06-30.  
 
Urkraft Service AB ansöker om förlängd finansiering av projektet 
Urkraft Resurs, tidigare MedUrs, med totalt 853 200 kronor under 
perioden 2015-01-01 – 2015-06-30. Ansökan planeras lämnas in till 
Europeiska socialfonden, ESF, så snart detta är möjligt. Finansieringen 
är avsedd att möjliggöra fortsatt verksamhet utan uppehåll i avvaktan på 
beslut från ESF.  
 
Målgruppen är personer som blivit eller kommer att bli utförsäkrade och 
erbjuds arbetslivsintroduktion hos arbetsförmedlingen. 
 
Samarbetsparter är, liksom i det tidigare projektet MedUrs, Medlefors 
folkhögskola, Försäkringskassan Skellefteå-Piteå, Arbetsförmedlingen 
Skellefteå, Skellefteå kommun och Samordningsförbundet Skellefteå. 
Under projekttiden kommer vissa tjänster att köpas av Medlefors 
folkhögskola.  
 
Samarbete med fackförbund, arbetsgivarorganisationer och 
representanter för målgruppen har även upparbetats under projekttiden. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att    
 
 
Ansökan från Urkraft Service AB om medfinansiering av projektet 
Mötesplatsx TExAS under perioden 2015-01-01 – 2017-12-31. Se 
bilaga. 
 
Urkraft Service AB har beviljats medel av Allmänna Arvsfonden för 
projektet TExAS under åren 2015 t.o.m. 2017. På grund av att 
Arvsfonden inte beviljat medel för studiecenterverksamheten i projektet 
ansöker Urkraft om kompletterande finansiering för denna del med 
500 000 kronor per år under projekttiden. Totalt 1 500 000 kronor.  
 
Projektets målsättning är att skapa en stödstruktur för boende, 
fritid/kultur/hälsa samt arbete och gymnasiala/eftergymnasiala studier 
för personer med Aspergers Syndrom/Autismliknande symtom och 
därmed tillföra outnyttjade resurser till arbetsmarknaden.  
 
Projektet innebär en utveckling och fortsättning av det tidigare projektet 
TExAS som pågått/pågår under tiden 2012-01-01-2014-12-31 
 
Samarbetsparter i projektet är Socialkontorets handikappavdelning, 
Gymnasiekontoret, Landstinget via psykiatriska kliniken, Särskilt stöd 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

och Habilitering samt Attention, Campus, Umeå universitet, Luleå 
Tekniska universitet, CV, Solviks folkhögskola, m.fl. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att    
 
 
Sammanträdesplan för år 2015 
 
Förslag till sammanträdesplan för år 2015 har upprättats enligt 
nedanstående: 
 
Onsdag 25 februari, kl. 09.00 – 15.00 
Torsdag 23 april, kl. 09.00 – 15.00 
Torsdag 11 juni, kl. 09.00 – 15.00 
 
Torsdag 3 september, kl. 09.00 – 15.00 
Onsdag 21 oktober, kl. 09.00 – 17.00. Planeringsdag.  
Torsdag 22 oktober kl. 09.00-15.00.  
Torsdag 26 november, kl. 09.00 – 15.00  
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna redovisat förslag till sammanträdesplan för år 2014. 
 
 
Informationsärenden 
 
Förfrågan från Medlefors folkhögskola om möjligheter att söka bidrag 
från samordningsförbundet för projektet Spira Resurs i samband med 
planerad ansökan till Europeiska socialfonden. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundets nya hemsida; 
http://samordningsforbund.se.preview.citynetwork.se/ 
 
Samordningsförbundets personalorganisation 2015. 
 
Medlemskap i arbetsgivarförbund 
Webbplats: http://www.pacta.org.se/kommun.htm  
 
Information från besök av Peter Strand och Elisabet Michailaki 
Lindqvist, Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat. Se 
bilaga. 
 
Samordningsförbundets medverkan vid mässan ”Ett Skellefteå för alla” 
 
Policy för stöd till arbetsintegrerande sociala företag. 

http://samordningsforbund.se.preview.citynetwork.se/
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medlemssamråd 2015. 
 
Information från NNS. Se även www.nnsfinsam.se  
 
Information från Lokala samverkansgruppen.  
Se även minnesanteckningar från Lokala samverkansgruppen på 
samordningsförbundets hemsida www.samordningsforbund.se  
 
 
Övriga frågor 
 
Anmälan till Nätverkskonferens för samordningsförbunden i de 
fyra norra länen i Östersund 6-7 november. Se bilaga. 
 
 
 

http://www.nnsfinsam.se/
http://www.samordningsforbund.se/
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Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 1 (8) 
 2014-08-28 
 
 
 
Plats och tid .  
 
 
 
Beslutande Övriga deltagande 
 

 
 
Utses att justera  Kenneth Andersson Paragrafer 557 - 564 
    
     
 
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 
2014-08-28 2014- 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, planeringsavdelningen 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Åsa Lundmark 
 
 
 Utdragsbestyrkande 

Hotell Aurum KonferensCenter, Gymnasievägen 12, Skellefteå, kl. 08.00-15.00 
 

   

Bertil Almgren, ordförande   Stellan Berglund, Samordningsförb. 
Kenneth Andersson, ledamot   
Anna Viklund, ledamot. Från 10.00.  
Mikael Lindfors, ledamot   
Carolina Marklund, ersättare  
Birgitta Westring-Sandberg, ersättare  
   
     
 
  
   
    
  
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 2  
 2014-08-28 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 557 
 
Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
§ 558 
 
Val av justerare.  
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att utse Kenneth Andersson  
 
 
§ 559 
 
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 - 2 140 133 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.  
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att   notera informationen. 

 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 3  
 2014-08-28 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 560 
 
Ansökan till Försäkringskassan om statliga medel. 
Se bilaga. 
 
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. 
 
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.  
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 4  
 2014-08-28 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
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 beslutar: 
 
att   hos Försäkringskassan ansöka om 3 052 000 kronor i statliga medel för år 
2015. 
 
 
§ 561 
 
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 beslutar: 
 
Att   godkänna och maila redovisat förslag till yttrande till försäkringskassan om 
fördelningsmodell för samordningsförbund.  
 
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 5  
 2014-08-28 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 562 
 
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  



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 6  
 2014-08-28 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
projektperioden. Vilka personalgrupper som berörs behöver dock diskuteras 
ytterligare. Skellefteå kommun ser fortsatta behov av 
kompetensutvecklingsinsatser inom psykiatriområdet för olika 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 beslutar: 
 
att   ta upp frågan tillsammans med Lokala samverkansgruppen vid den 
gemensamma planeringsdagen 2014-10-15.  
 
 
§ 563 
 
Informationsärenden. 
 
Presentation av Samordningsförbundet Skellefteås nya hemsida. 
 
Stellan Berglund informerade om arbetet med den nya hemsidan som baseras på 
den tekniska plattformen WordPress. För närvarande finns endast en 
demoversion klar. Hemsidan beräknas vara klar att tas i drift i början på oktober 
månad. 
 
De största förändringarna jämfört med den gamla hemsidan är att det bland 
annat kommer att finnas en sökfunktion i den nya versionen, att den blir läsbar 
på mobiltelefoner och läsplattor och generellt mer användarvänlig samt att 
bildspel och sliders blir möjligt liksom möjligheten att öronmärka (tagga) 
innehåll. 
 
Vid den efterföljande diskussionen beslutade styrelsen att tills vidare avstå från 
automatisk eller manuell koppling till twitter samt att avvakta med att finnas på 
facebook.  
 
 
Aktuellt projektläge hösten 2014. Se bilaga. 
 
Stellan Berglund informerade om det aktuella projektläget hösten 2014. 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 7  
 2014-08-28 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
”Stoppa inflödet av unga i arbetslöshet”. Information om projektidé. 
 
Lokala samverkansgruppen ser det som önskvärt att projektidén betraktas som 
ett metodutvecklingsprojekt som kan införlivas i reguljär verksamhet efter en 
eventuell projektperiod. Skol- och kulturkontorets bedömning av behov och 
åtgärder ska också inhämtas som en del i förankringsprocessen. 
Projektidén tas upp för fortsatt diskussion i LSG under hösten 2014.  
 
 
”Livet i balans, din kraftkälla”. Ansökan om projektmedel. Se bilaga. 
 
Vid genomgången av projektansökan påpekade AF att projektidén mer verkar 
vara en behandlande insats än arbetsinriktad rehabilitering. FK undrar om 
initiativet skulle kunna vara lämpligare att sälja in till en privat aktör. VLL 
ifrågasätter upplägget på tio veckor då detta är alldeles för kort tid för att 
rehabilitera målgruppen som anges i projektansökan.  
 
Landstinget tycker också det är viktigt att åtskilja de som kan ha behov av 
preventiva åtgärder före insjuknande med de som redan har drabbats av 
utmattningssymptom. Ansökan återremitterades för dialog och ytterligare 
klargöranden från gruppen som skickat in ansökan  
 
 
”Hälsa 2020 för alla”. Ansökan om projektmedel. Se bilaga. 
 
FK och AF vill se en tydligare redovisning kring utfallet. VLL önskar att 
Medlefors förtydligar vilka programpunkter man vill ha i SPIRA Integration 
som inte kräver extra medel.  
 
Landstinget bedömer att ämnena fysiologi och anatomi bör finnas med utifrån 
ett hälsoperspektiv. Kommunen anser att projektansökan i nuläget är svårtolkad. 
 
LSG beslutade om återremiss men vill gärna bjuda in parterna för fortsatt 
diskussion. Stellan undersöker kostnadsspecifikationen inför kommande 
styrelsemöte.  
 
Överläggningar med landstinget angående finansiering av 1,0 kuratorstjänst vid 
Arbetsmarknadstorget. 
 
Överläggningarna ska samordnas med samordningsförbundet Umeå. Om det är 
möjligt deltar – förutom Kenneth Anderson och Stellan Berglund – även  
presidiet vid mötet.  
 
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 8  
 2014-08-28 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Deltagande i ”Skellefteå för alla 2014 – en mässa om delaktighet” 18-19 
september. Läs mer på http://www.skelleftea.se/foralla  
 
Samordningsförbundet kommer att medverka med en monter vid mässan till en 
kostnad av 10. 000 kronor. Stellan Berglund kommer även att leda en 
paneldiskussion efter teaterföreställningen ”Churchill var inte heller klok”. 
 
 
Information från NNS.  
 
Kenneth Andersson och Stellan Berglund informerade från senaste möte.  
Se även www.nnsfinsam.se  
 
 
Information från Lokala samverkansgruppen.  
 
Stellan Berglund informerade från LSG: senaste möte. 
Se även minnesanteckningar från Lokala samverkansgruppen på 
samordningsförbundets hemsida www.samordningsforbund.se  
 
Europeiska Socialfonden 2014-2020. 
 
Samtliga i styrelsen deltog efter styrelsemötet vid det samarrangemang mellan 
Region Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Svenska ESF-rådet på 
Hotell Aurum, Skellefteå kl. 9:30–15:00 där förslag till handlingsplan för Övre 
Norrland presenterades. 
 
 
§ 564 
 
Övriga frågor 
 
Kartläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Skellefteå – Norsjö.   
 
Stellan Berglund informerade från styrgruppens första möte. 
 
Styrelsen klargjorde även att tidigare finansieringsbeslut från 2014-06-12 
innebär att utredaren/projektledaren kan anställas heltid inom den budgetram 
som fastställdes 2014-06-12. 

http://www.skelleftea.se/foralla
http://www.nnsfinsam.se/
http://www.samordningsforbund.se/


Uppföljning 2014-01-01 - 2014-09-30
Samordningsförbundets styrelse REDOVISAT

INTÄKTER
Bidrag, periodiserad kv 1, 2014 4 521 000
ESF - Improve 190 462
Ränteintäkter 17 224
Övriga intäkter 0
Summa redovisade intäkter 4 728 686

KOSTNADER
Inhyrd personal, ekonomiskt administrationsavtal 850 994
Arvode styrelsemöten + soc avg 63 066
Resor, konferenser/seminarier 116 398
Projektnära kostnader 0
Revisorsarvode 1 701
Övrigt: Administrationskostnader 52 067

Projekt och ESF medfinansiering:
Arbetsmarknadstorget 505 237
ESF-  Improve 443 980
ESF - Spira Anställningskompetens 500 000
ESF - Medurs 0
ESF - TExAS 80 000
ESF - Spira Unga 888
EFS - Unga In 132 000
ESF - Utsikten 2.0 119 205
ESF - Hälsans Trädgård 0
ESF - Spira Integration 0
Praktikmatchen 181 979
Summa redovisade kostnader 3 047 514

Redovisat resultat per 30/9, överskott 1 681 172

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
Projektsnära kostnader 100 000



Revisionsarvode 30 000
Övrigt: Administrationskostnader 60 000

Projekt och ESF medfinansiering:
Projekt Arbetsmarknadstorget 1 800 000
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 325 000
TOTALA KOSTNADER 9 545 113

RESULTAT, underskott prognos helåret 2014 -2 026 533

Överskott från tidigare år (2005-2013) 3 759 260
Netto att föra över till nästa år 1 732 727



3:e kv saknas på Johan
7510
6570 7610

 6540, 6550, 6560

3:e kv saknas  

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



Styrkort 2014 för Samordningsförbundet Skellefteå 

Alla i arbete – egen försörjning Vision 

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

Strategi 

Individen Ekonomi Arbetssätt/Processer Förnyelse/utveckling 

Mål 
1. Utveckla gemensam kunskap 

inom området hälsa, arbete, 
och försörjning 
 

2. Framgångsrika arbetssätt och 
samverkansformer 
implementeras i reguljär 
verksamhet 

Mått 
1. Deltagares upplevelse av 

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

2. Besöksfrekvens på 
samordningsförbundets 
hemsida 
 

3. Arbetssätt som implementerats 
i reguljär verksamhet 

Mål 
1. Utveckla långsiktiga former för 

samordnad styrning och ledning 
av projekt 
 

2. Innovativa arbetssätt prioriteras 
i samordnad rehabilitering 

Mått 
1. Konkreta exempel på hur 

styrning och ledning av projekt 
organiseras 
 

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

Mål 
1. Ekonomi i balans 

 
2. Effektivt resursnyttjande i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv 

Mått 
1. Ekonomiskt utfall (kr) 

 
2. Projekts/verksamheters 

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

Mål 
1. 100 % av deltagarna i 

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

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

Mått 
1. Antal deltagare som arbetar 

eller studerar efter avslutad 
aktivitet 
 

1.. Deltagarnas och berörda 
myndigheters bedömning av 
arbetsförmågan  
 

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



Förnyelse/utveckling Ekonomi Arbetssätt/Processer 

Aktiviteter 
1. Öka tillgängligheten till 

samordningsförbundets 
hemsida genom ny teknisk 
plattform 
 

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

3. Ge ut ett nyhetsbrev minst 4 
ggr per år 
 

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

5. Gemensam kartläggning, 
behovs- och åtgärdsanalys 
 

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

7. Delta i lokalt-, regionalt och 
nationellt utvecklingsarbete 

Aktiviteter 
1. Genomföra gemensam 

kompetensutveckling inom 
området styrning och ledning 
 

2. Kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte 
 

3. Bedriva aktiv 
omvärldsbevakning 
 

4. Pröva nya modeller för 
samordnad ledning och styrning 
 

5. Samordna insatser enligt 
modellen En gemensam ingång 
 

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

7. Ansöka om medel från ESF 

Aktiviteter 
1. Rapporter varje kvartal om 

utfall och prognos 
 

2. Tillämpa modell för 
samhällsekonomisk utvärdering 
av enskilda projekt 

Aktiviteter 
1. Tidig och samordnad 

rehabilitering i form av reguljär 
verksamhet eller 
projektverksamhet 
 

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

- arbetsrehabilitering 
- arbetsträning 
- sysselsättning 
- psykosocial eller 

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

3. Individuella och strukturellt 
förebyggande insatser 
 

4. Dialog och kontinuerligt 
samarbete med arbetsgivare 
och näringsliv 
 

5. Gemensam uppföljning och 
utvärdering efter avslutad 
aktivitet 

 

Individen 



 2013-11-18 
Stellan Berglund 

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

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

931 85 Skellefteå   

 

 

 
 
Samordningsförbundet Skellefteå 
 

 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, 
Västerbottens läns landsting 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.  Inledning 

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

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

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

Lagens syfte är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att utveckla och samordna gemensamma insatser 
samt underlätta en effektiv resursanvändning, för att därigenom öka den enskildes funktions- och 
arbetsförmåga.  

Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från 
flera av de samverkande parterna. Även insatser som är av förebyggande karaktär kan finansieras av 
förbundet. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av Samordningsförbundet. Arbetslinjen är 
mycket tydlig. 

I förbundsordningen från 2011-02-16 preciseras förbundets ändamål och uppgifter samt organisation. 

Enligt förbundsordningen har förbundet till uppgift att: 
• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
• varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande tre åren. För 

det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget 
• stödja samverkan mellan samverkansparterna 
• finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och 

som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde 
• svara för uppföljning och utvärdering. 

Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och 
beslutanderätt över resursanvändningen. Däremot får samordningsförbundet inte ägna sig åt 
myndighetsutövning gentemot enskilda personer.  

Finansiell samordning ska ses som en möjlighet till kompletterande insatser utöver de som de 
samverkande myndigheterna/parterna redan ansvarar för.  
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På organisationsnivå får resurserna inom finansiell samordning användas till utvecklingsarbete, 
kompetensutveckling och förstärkning av personal inom olika verksamheter. Resurserna kan även 
användas till samordnade verksamheter, gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar. 

På individnivå kan åtgärderna avse arbetsträning, medicinsk rehabilitering och arbetsrehabilitering, m.m. 
Resurserna kan även användas till gemensamma bedömningar, gemensam individuell handlingsplan, 
samtalsstöd, utbildning, förebyggande arbete, m.m. Denna typ av insatser ska ses som förstärkning av 
insatser som ingen av medlemsmyndigheterna kan finansiera. 

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

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

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

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

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

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

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

Samordningsförbundet har en unik möjlighet att samordna sektorsövergripande insatser som syftar till att 
individer uppnår eller förbättrar sin förmåga till eget arbete. Detta kan ske genom att 
samordningsförbundet i avtal med samverkande parter formulerar mål och uppdrag som utgår från en 
helhetssyn på individens behov och den samhälleliga nyttan. Genom att anslå resurser kan 
samordningsförbundets verksamheter och projekt organiseras utifrån denna helhetssyn. 

Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå vill med verksamhetsplanen 2014 – 2016 lyfta fram den 
övergripande inriktningen för finansiell samordning de kommande tre åren. 
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3. Budgetprocess för 2014  

Statens totala satsning på finansiell samordning uppgår till 280 miljoner kronor för 2014, vilket är samma 
belopp som för 2013. Enligt gällande fördelningsprincip i Finsam-lagen kan därmed samtliga 
samordningsförbunds totala budget uppgå till 560 miljoner kronor sedan kommuner och 
landsting/regioner tillskjutit motsvarande belopp som staten.  

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

Budgetutrymmet för år 2014 kan beräknas på följande sätt: 

Ägartillskott för år 2014  6 028 tkr 
Övriga intäkter 2014       64 tkr 
Beräknat resultat för 2013  2 814 tkr 
efter finansiella poster 
Disponibelt före beslut  8 906 tkr 
och finansiella intäkter 

4. Organisation  

Samordningsförbundet har en styrelse, beredningsgrupp (som utgörs av Lokala samverkansgruppen i 
Skellefteå) och kansli. 

Styrelsen beslutar om mål och riktlinjer samt hur de medel som står till förfogande ska användas. 
Styrelsen består fr.o.m. 2014 av fem ledamöter och fem ersättare (under förutsättning av att parterna 
godkänner förslaget till ny förbundsordning) utsedda av respektive huvudman.  

Lokala samverkansgruppen i Skellefteå (LSG) är ett strategiskt samverkansorgan för lokal samverkan 
inom Skellefteå kommuns geografiska område mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå 
kommun och Västerbottens läns landsting när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser inom 
områdena hälsa, arbete och försörjning. Gruppen ska bland annat identifiera behov av 
samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs.  
Fr.o.m. 2014 är preliminärt Norsjö kommun även representerad i tjänstemannagruppen.  

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

Kansliet leder, administrerar och driver samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer.  
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Samordningsförbundet köper, via tjänsteköpsavtal med Skellefteå kommun, funktionen som 
förbundschef. Uppgifterna består av planering/beredning, verkställighet, 
utvärderings/uppföljningsinsatser och information. I uppdraget ingår även kontakter med och stöd till 
olika intressenter som ansöker om medel från samordningsförbundet, koordinering av olika aktiviteter 
som uppstår inom ramen för samordningsförbundets verksamhet samt kontakter med representanter för de 
fyra huvudmännen på lokal, regional och nationell nivå.  

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

Under perioden 2009 – 2013 har samordningsförbundet genom samarbete med Skellefteå kommun och 
arbetsförmedlingen tillgång till en administrativ resurs med uppdrag att bland annat svara för förbundets 
hemsida samt utarbeta gemensam statistik inom området offentliga försörjningsformer. Resursen 
disponeras även av Umeå och Lycksele samordningsförbund och finansieras gemensamt av de tre 
förbunden. 

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

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

Samordningsförbundets verksamhet granskas av revisorer utsedda av huvudmännen. 

5. Beslutad och planerad verksamhet 2014–2016 

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

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

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

arbetsmarknaden. 
 

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

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

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

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

• Samordningsförbundet ska fortsätta utveckla samordnad rehabilitering enligt konceptet ”En 
gemensam ingång” med utvecklad helhetssyn och gemensamt ansvar, lokalsamordning, 
gemensam remisshantering och kartläggning samt individuell handlingsplan för deltagaren. 
Sådana insatser ska avse personer med behov av samordnat stöd från flera myndigheter. 

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

• Insatser där medlemmarna finansierar/delfinansierar verksamheten, t.ex. personalresurser, ska 
prioriteras.  
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• Samarbetet mellan samordningsförbundet och Lokala samverkansgruppen i Skellefteå ska 
tydliggöras och förstärkas. I detta arbete ingår bland annat att tydliggöra rollerna mellan 
samordningsförbundet och Lokala samverkansgruppen.  

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

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

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

• Samordningsförbundet ska medverka till att ta tillvara metoder, erfarenheter och kompetens som 
utvecklas inom ramen för ESF- och andra myndighetsprojekt genom samordnad ledning/styrning 
via projektkluster.  

6. Samordningsförbundets inriktning 2014–2016 

Unga personer fortsatt prioriterad grupp 

Samordningsförbundet har sedan starten prioriterat insatser som vänder sig till unga personer i åldern 16–
30 år. Under 2013 har denna inriktning bland annat manifesterats genom finansieringen av projekten 
Arbetsmarknadstorget, Utsikten 2.0, Unga in, TExAS, Spira integration och Spira unga (f d Rätt Väg Ut). 
En ökad flexibilitet har samtidigt utvecklats vad avser åldersindelningen, vilket innebär att unga, vuxna 
upp till 35 år även prioriterats. 

Unga personer ska utgöra en prioriterad målgrupp även kommande period 2014–2016. 
Ungdomsarbetslösheten är hög i Skellefteå och det finns alltför många ungdomar som inte etablerar sig i 
samhället. Det handlar om svårigheter att fullfölja studier, få arbete eller att hamna i olika former av 
utanförskap. I åldersgruppen 16–30 år beräknas mellan 450–900 personer i Skellefteå vara i behov av 
samordnade insatser.  

Här gäller det att arbeta med så tidiga insatser som möjligt. Våra erfarenheter visar att det inte alltid 
räcker med generella insatser utan att vi behöver utveckla mer individuella insatser till ungdomar som 
befinner sig i riskzonen. Samordningsförbundet ser det som angeläget att Skellefteås ungdomar inte 
hamnar mellan myndigheternas stolar utan snabbt och effektivt får det individuella stöd som behövs. 

En särskilt prioriterad grupp ska vara ungdomar som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap och där 
samverkan behövs mellan utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt 
socialförsäkring. Exempel på sådana grupper är ungdomar som saknar gymnasieutbildning, erhåller 
aktivitetsersättning, ungdomar med funktionsnedsättning, t.ex. psykiska eller neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar samt ungdomar som uppbär försörjningsstöd under längre tid. 

Det övergripande målet för insatserna ska vara att stärka ungdomars identitet och självförtroende som 
grund för deras fortsatta studier och arbete. Utvecklingen av samordnade insatser enligt modellen ”En 
Gemensam Ingång” ska fortsätta under hela planeringsperioden. För att ytterligare utveckla denna modell 
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kommer förbundet att pröva nya former för gemensam styrning och ledning av sådan verksamhet där 
personal-, lokal- och verksamhetsmässig samverkan förekommer. Implementeringen av projektet 
Arbetsmarknadstorget utgör ett konkret och viktigt exempel på en sådan utveckling. 

Stöd till vuxna personer 

Även om unga personer är prioriterade ska samordningsförbundet också initiera och finansiera 
rehabilitering för vuxna personer som står längre ifrån egen försörjning och behöver ett samordnat och 
ökat stöd från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och 
Västerbottens län landsting. 

Förbundet kommer under planeringsperioden att tydligare prioritera målgrupper som behöver stöd för att 
gå från sjukförsäkringen till arbete eller studier. Insatserna ska stödja arbetslinjen och bekämpa 
utanförskap med målsättningen att så långt det är möjligt undvika långvarigt behov av försörjningsstöd. 

Både för yngre och vuxna personer ska kända framgångsfaktorer som helhetssyn samt personal-, lokal- 
och verksamhetssamverkan utvecklas ytterligare under planeringsperioden. Jämställdhet, integration och 
mångfald i arbetslivet ska främjas och genomsyra samordningsförbundets verksamheter liksom kunskap 
och handlingsförmåga när det gäller att motverka diskriminering. 

Strukturella insatser 

I lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundens arbete som ett fristående organ för 
möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt. Det innebär att 
samordningsförbundet, utöver finansiering av verksamheter/projekt, även har ett uppdrag att utveckla 
samverkanskulturen, strukturen och incitamenten för samverkan mellan myndigheterna. 

En av de viktigaste förutsättningarna för all effektiv samverkan och tvärsektoriellt arbete är en utvecklad 
samverkanskultur och helhetstänkande. En bra samverkanskultur betonar inslag av partnerskap, nätverk, 
nära relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion 
över myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av synsätt och perspektiv. Ett bra tecken på 
samverkanskultur är även en infrastruktur som maximerar och underlättar tvärsektoriellt 
informationsflöde.  

För att samordning ska utvecklas behövs arenor och resurser som kan förvalta och utveckla goda idéer. 
Formellt utgör samordningsförbundets styrelse en sådan arena och resurs. Informellt, eftersom den ligger 
utanför samordningsförbundens i lag fastställda organisation med fyra medlemmar, är lokala 
samverkansgruppen (LSG) också en resurs för att stödja arbetet med planering och utformning av 
insatser. Under kommande planeringsperiod ska samspelet mellan samordningsförbundet och lokala 
samverkansgruppen utvecklas.  

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

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

För att behålla och utveckla finansiell samordning krävs medverkan i regionala och nationella 
sammanhang. Samordningsförbundet vill därför medverka aktivt i dessa sammanhang genom bland annat 
medlemskap i såväl regionala som nationella nätverk för samordningsförbund. Det finns också ett ansvar 
som offentlig verksamhet att dela med sig av de erfarenheter och kunskaper som utvecklas. 

Samordningsförbundet ska uppmärksamma när förutsättningarna förändras för de samverkande parterna 
och vara beredd att möta nya behov av samverkan. Detta förutsätter en aktiv omvärldsbevakning och en 
fungerande dialog med huvudmännen inom rehabiliteringsområdet samt andra aktörer och intressenter. 

Implementering 

En av målsättningarna för Samordningsförbundet Skellefteå är att framgångsrika arbetssätt ska 
implementeras i reguljär verksamhet. Bakgrunden är att samordningsförbundet främst finansierar 
utvecklingsinsatser som är begränsade i tiden vilket innebär att nya och långsiktiga ställningstaganden 
alltid måste ske mot bakgrund av varje projekts specifika förutsättningar och resultat.  
 
Denna process kräver en strukturerad och konstruktiv dialog mellan projektägare, samverkansparter och 
samordningsförbundet. I implementeringsarbetet måste tydliggöras vad som ingår i myndigheternas 
reguljära uppdrag samt vad som ligger i samverkansuppdraget och därmed underlättas av de olika former 
för implementering som finns. 

Den implementeringsstrategi som fastställdes av samordningsförbundets styrelse 2012-06-21 ska 
tillämpas systematiskt och utvecklas under planeringsperioden. Generellt innebär en ökad grad av 
medfinansiering från berörda myndigheter samt möjligheter till långsiktig finansiering från 
samordningsförbundet att förutsättningarna ökar för att resultatmässigt framgångsrik samverkan kan 
fortsätta och bli en del av den reguljära verksamheten. 

7. Samordningsförbundets styrning och ledning 

Verksamhetsplanen beskriver samordningsförbundets vision, strategi för att nå visionen, 
perspektiv/fokusområden, målgrupp samt mål, mått och aktiviteter för 2014.  

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

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

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

Alla i arbete – egen försörjning. 

Strategi 

Samordningsförbundets strategi för att nå visionen är följande: 

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

Perspektiv/fokusområden 

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

Individen 
Förnyelse/utveckling 
Arbetssätt/processer 
Ekonomi 

Individen 

Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan mellan samverkansparterna. Den enskilde 
individens behov utgör grunden för de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar. Huvuddelen av 
förbundets insatser avser stöd till enskilda individer.  

Grundläggande för förbundets insatser till den enskilde är synsättet att alla individer har en önskan om att 
leva i ett socialt sammanhang och samtidigt själv ha möjlighet att ta avgörande beslut om sin livssituation 
samt att enskilda individer vill undvika ett bidragsberoende. Individens egen kraft och motivation är en 
viktig utgångspunkt. 

Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan att frånta individen 
det egna ansvaret. 

Förnyelse/utveckling 

Förnyelse och utvecklingsperspektivet är centralt då finansiell samordning ger unika möjligheter att 
utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande 
myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov. Under 2014 utgör 
även Norsjö kommun en del av den gemensamma arenan. 

I den allmänna debatten ökar kraven på samverkan och förnyelse/utveckling vad avser formerna för 
samverkan inom och mellan myndigheter. Förnyelse/utvecklingsperspektivet, där den struktur för 
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samverkan som byggs upp möjliggör effektivt resursnyttjande, är också grunden för respektive 
myndighets ställningstagande om implementering av framgångsrika metoder och arbetssätt i den reguljära 
organisationen. 

Arbetssätt/processer 

De insatser samordningsförbundet finansierar ska vara en arena för att vidareutveckla nya metoder och 
arbetssätt när det t.ex. gäller att organisera aktiviteter med utgångspunkt från individens behov, öka 
kunskapen om varandras uppdrag och öka antalet gemensamma bedömningar i individärenden. 

Arbetssättet inom samordningsförbundet ska framförallt grunda sig på fakta och kunskap. Förslag och 
idéer från dem som möter våra medborgare i det dagliga arbetet ska stimuleras. Den lokala 
samverkansgruppen i Skellefteå (LSG) utgör ett viktigt forum för sådana förslag och idéer samt för 
kartläggning, analys, och genomförande av samordningsförbundets gemensamma insatser. 

Samverkansgruppen utgör också en del av samordningsförbundets strategiska och operativa verksamhet 
för information, beredning och verkställighet.  

För att kunna avläsa resultat och bedöma insatserna utifrån samordningsförbundets mål ska metoder 
utvecklas och resurser avsättas för gemensam uppföljning, utvärdering och analys. 

Ekonomi 

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

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

Ett övergripande mål med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning ska minska. 
Samordningsförbundet sammanställer därför varje kvartal statistik över den lokala utvecklingen när det 
gäller fem offentliga försörjningsformer; sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, 
försörjningsstöd samt arbetslöshetsersättning. 

Förbundet redovisar även försörjningsmåttet för Skellefteå, det vill säga den totala kostnaden för alla 
offentliga försörjningsformer, utom aktivitetsstödet, delat med totala antalet individer i yrkesverksam 
ålder (18–64 år) och antal dagar per år (365 dagar). Därigenom kan jämförelser också göras mellan 
Skellefteå och riket samt andra kommuner och regioner. 

8. Mål, mått och aktiviteter för 2014 

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

Mål 

100 % av deltagarna i samordnad rehabilitering finansierad av samordningsförbundet har kommit 
närmare arbete på öppna arbetsmarknaden.  
 
100 % av deltagarna i samordnad rehabilitering uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad 
aktivitet. 

Mått 

Antal deltagare som arbetar eller studerar efter avslutad aktivitet. 

Deltagarnas och berörda myndigheters bedömning av arbetsförmågan.  

Deltagarnas upplevelse av hur deras livssituation förändrats efter avlutad aktivitet. 

Aktiviteter 

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

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

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

Individuella och strukturellt förebyggande insatser. 

Dialog och kontinuerligt samarbete med arbetsgivare och näringsliv.  

Gemensam uppföljning och utvärdering efter avslutad aktivitet.  

Förnyelse/utveckling 

Mål 

Utveckla gemensam kunskap inom området hälsa, arbete och försörjning. 

Framgångsrika arbetssätt och samverkansformer implementeras i reguljär verksamhet. 
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Mått 

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

Besöksfrekvens på samordningsförbundets hemsida. 

Arbetssätt som implementerats i reguljär verksamhet. 

Aktiviteter 

Öka tillgängligheten till samordningsförbundets hemsida genom ny teknisk plattform. 

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

Ge ut ett nyhetsbrev minst fyra gånger per år. 

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

Gemensam kartläggning, behovs- och åtgärdsanalys. 

Utveckla nya metoder för att mäta effekter av samordnad rehabilitering 

Delta i lokalt-, regionalt och nationellt utvecklingsarbete. 

Arbetssätt/processer 

Mål 

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

Innovativa arbetssätt prioriteras i samordnad rehabilitering. 

Mått 

Konkreta exempel på hur styrning och ledning av verksamheter organiseras. 

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

Aktiviteter 

Genomföra gemensam kompetensutveckling inom området styrning och ledning. 

Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

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

Samordna insatser enligt modellen En gemensam ingång. 

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

Ansöka om medel från EFS. 

Ekonomi 

Mål 

Ekonomi i balans. 

Effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Mått 

Ekonomiskt utfall (kronor). 

Projekts/verksamheters ekonomiska effekter i ett individ-, myndighets- och samhällsekonomiskt 
perspektiv. 

Aktiviteter 

Rapporter varje kvartal om utfall och prognos. 

Tillämpa modell för samhällsekonomisk utvärdering av enskilda projekt. 

9. Övergripande verksamhetsområden 2015 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 



Budget 2014 plan 2015-2016

 Tkr 2012 2013 2014 2015 2016
2012-
2016 

Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Intäkter

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

Kostnader

Verksamhetskostnader

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

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

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

Verksamhetsnära kostnader

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

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

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

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

Finansiella intäkter 87 42 50 60 70 309

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



Bilaga budget 2014 plan 2015-2016

2012 2013 2014 2015 2016
2012-
2016

TKR Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Verksamhetskostnader

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



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 2014–2015 
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 "Hälsa 2020 för alla". 

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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Program vid besök av Peter Strand och Elisabet Michailaki-
Lindqvist, Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat. 
 
 
Tid:  Onsdag 8 oktober 
 
Plats:  Samordningsförbundet Skellefteå   
 Hörnellgatan 17, 3 tr.  

 
             
Program 
  
10.00        Möte med Arbetsmarknadstorgets handläggarteam.  
 

Arbetsmarknadstorget är en plattform för ordinarie och långsiktig samverkan mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns 
landsting inom området arbetsinriktad rehabilitering i syfte att - med individen i 
centrum och utifrån gemensamma mål och gemensam kunskap - skapa en 
sammanhållen mötesplats för unga, vuxna i åldern 16-29 år med behov av stöd och 
service från flera myndigheter.  
 

11.15 Presentation av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. 
 

Presentation av samordningsförbundets organisation, vision/mål, strategi, resurser, 
ledning/styrning, samverkan, insatser, resultat, m.m.  

 
12.00   Lunch. 
 
13.00 Möte med projektledare för projekt inom områdena arbetslivsinriktad 

rehabilitering och förebyggande insatser. 
 

Som ett inslag i samordningsförbundets samverkansstruktur träffas samtliga 
projektledare för myndighetsdrivna respektive företags-, organisations och 
föreningsdrivna projekt inom områdena arbetslivsinriktad rehabilitering och 
förebyggande insatser 5-6 ggr/år för information, erfarenhetsutbyte, gemensamt 
lärande/kompetensutveckling och fördjupad samverkan. 

 
 



 
 
 
14.00 Möte med representanter för Lokala samverkansgruppen i Skellefteå-Norsjö.  
 

 Lokala samverkansgruppen i Skellefteå-Norsjö är ett strategiskt samverkansorgan för 
lokal samverkan inom Skellefteå och Norsjö kommuns geografiska områden mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och 
Västerbottens läns landsting när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser 
inom områdena arbete, hälsa och försörjning. 

 
15.00 Kaffe 
 
15.15 Möte med projektägare inom områdena arbetslivsinriktad rehabilitering och 

förebyggande insatser.  
 
 I den lokala samverkansstrukturen prövas sedan 2013 en modell med samordnad 

styrning och ledning av projekt i Skellefteå-Norsjö. Modellen innebär att en 
samordnad styrgrupp med representanter för projektägare och samtliga myndigheter 
svarar för ledning och styrning av pågående projekt. Syftet med modellen är bland 
annat att skapa en helhetssyn på den samlade projektverksamheten och större kunskap 
och förståelse om/för varandra, förbättra samordningen mellan olika projekt, fördjupa 
behovs, metod och resultatanalyser samt underlätta implementering och strategisk 
påverkan. 

 
16.00 Möte med styrelseledamöter och ersättare i Samordningsförbundet Skellefteå-

Norsjö. 
  

 Förbundets nuvarande medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Skellefteå kommun, Norsjö kommun (ny medlem sedan 2014-01-01) och 
Västerbottens läns landsting.  

 
 Enligt förbundsordningen har förbundet till uppgift att: 

• besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
• varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de nästföljande 

tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
• stödja samverkan mellan samverkansparterna 
• finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas samlade 
ansvarsområde 

• svara för uppföljning och utvärdering. 
 
17.00 Sammanfattning/Avslutning 
   
 
Välkommen! 
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Deltagare vid besök av Peter Strand och Elisabet Michailaki Lindqvist, 
Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat. 
 
Dag: Onsdag 8 oktober 2014. 
 
Lokal: Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, Hörnellgatan 17, 3 tr. 
 
 
Mötestider och deltagare 
 
1. Arbetsmarknadstorgets handläggarteam kl. 10.00–11.15. 

 
 

2. Presentation av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, kl. 11.15-12.00. 
Stellan Berglund 
 
 

3. Möte med projektledare för projekt inom områdena arbetslivsinriktad rehabilitering 
och förebyggande insatser, kl. 13.00-14.00. 

Ida Rönnblom, Unga in. Projektägare: Arbetsförmedlingen. 
Linda Carstedt, Spira Integration. Projektägare: Medlefors folkhögskola. 
Jeanette Carlsson, Spira Anställningskompetens. Projektägare: Medlefors folkhögskola. 
Christina Wiklund, MedUrs. Projektägare: Urkraft Service AB. 
Katrin Lundmark, TExAS. Projektägare: Urkraft Service AB. 
Eva Hedlund, Kartläggning försörjningsstöd. Projektägare: Socialkontoret, Skellefteå 
kommun. 
Åsa Forsell, Psykisk hälsa i fokus. Projektägare: Västerbottens läns landsting och Skellefteå 
kommun. 
Christian Behrens, Improve (förstudie). Projektägare: Samordningsförbundet Skellefteå-
Norsjö. 

 
 

4. Möte med representanter för Lokala samverkansgruppen i Skellefteå-Norsjö, kl. 
14.00-15.00 

Anders Eriksson, Arbetsförmedlingen 
Siv Brännström, Skellefteå kommun 
Per Bergman, Skellefteå kommun 



 

Håkan Viklund, Västerbottens läns landsting 
Stellan Berglund, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

 
 

5. Möte med projektägarrepresentanter inom områdena arbetslivsinriktad rehabilitering 
och förebyggande insatser, kl. 15.15-16.00.  
 
Bertil Almgren, Regionförbundet Västerbotten (Plug in). 
Pär Åhden, Skellefteå kommun (Kartläggning försörjningsstöd). 
Rolf Wikman, Urkraft Service AB (MedUrs och TExAS) 
Mikael Holmberg, Medlefors folkhögskola (Spira Anställningskompetens och Spira 
integration).  
Stellan Berglund, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö (Improve). 
 
 

6. Möte med styrelseledamöter och ersättare i Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö, 
kl. 16.00-17.00. 
  
Bertil Almgren, ordförande. 
Anna Viklund, vice ordförande. 
Kenneth Andersson, ledamot. 
Carina Sundbom, ersättare. 

 
Välkommen! 
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Frågeställningar vid mötet med Peter Strand och Elisabet Michailaki 
Lindqvist.  
 
Riksdagens socialförsäkringsutskott beslutade den 15 april i år att genomföra en uppföljning av 
Finansiell samordning, Finsam.  
 
Utskottets uppföljning är inriktad på att beskriva och analysera de insatser som görs inom ramen 
för Finsam, insatsernas resultat och nytta samt hur samverkan, samordning och samarbete har 
utvecklats mellan de olika aktörerna. 
 
Uppgifter kommer att tas in från några samordningsförbund i tre regioner (Västerbotten, Västra 
Götaland och Kronoberg) för att ge exempel på hur verksamheten bedrivs i olika delar av landet.  
  
Uppföljningsarbetet genomförs av socialförsäkringsutskottets uppföljningsgrupp som för 
närvarande består av följande ledamöter:  
Kurt Kvarnström (S), Gunilla Nordgren (M), Gunvor G Ericson (MP), Emma Carlsson Löfdahl 
(FP), Solveig Zander (C), Wiwi-Anne Johansson (V) och Lars Gustafsson (KD). 
 
En ny uppföljningsgrupp kommer att konstitueras efter att riksdagen utsett ledamöter till det nya 
socialförsäkringsutskottet. Uppföljningsgruppen kommer att redovisa sin rapport om Finsam till 
utskottet i början av våren 2015.  
  
Uppgifter om uppföljningen finns på riksdagens webbsida: http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-
EU-namnd/Socialforsakringsutskottet/Uppfoljningsarbetet/Uppfoljningar/Finsam--finansiell-
samordning-av-rehabiliteringsinsatser/ 
  
Peter Strand och Elisabet Michailaki Lindquist, som är utredare vid riksdagens utvärderings- och 
forskningssekretariatet, har i uppdrag att ta fram underlag till uppföljningsgruppen.  
 
Följande frågeställningar kommer bland annat att tas upp vid mötet i Skellefteå:    
 

- Samverkan: hur fungerar det ur aktörernas perspektiv? 
- Vilka mål finns och vilka insatser görs? 
- Vilka resurser finns och hur fördelas dessa? 
- Vilka resultat har uppnåtts? 
- Hur ser brukarna på verksamheten och resultaten? 
- Hur följs insatser och resultat upp? 

http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Socialforsakringsutskottet/Uppfoljningsarbetet/Uppfoljningar/Finsam--finansiell-samordning-av-rehabiliteringsinsatser/
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Socialforsakringsutskottet/Uppfoljningsarbetet/Uppfoljningar/Finsam--finansiell-samordning-av-rehabiliteringsinsatser/
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Socialforsakringsutskottet/Uppfoljningsarbetet/Uppfoljningar/Finsam--finansiell-samordning-av-rehabiliteringsinsatser/


 

VÄLKOMNA TILL Jämtland och 
Norrlandsmötet 
Torsdag 6.11-fredag 7.11 2014 

PLATS: Clarion Grand Hotel, Östersund 

TID:  6.11: 12.00-16.30  vi startar med gemensam lunch 
 7.11: 08.30-12.00  vi avslutar med gemensam lunch     

INBJUDNA: Tjänstemän och styrelsemedlemmar i samtliga norrlandsförbund, 
övriga i andra nätverk i landet som har intresse av att delta. Mötet har kungjorts i bl 
a  Försäkringskassans möteskalender på www.finsam.se 

 

ANMÄLAN: Senast 2014-10-24 till ake.ronnberg@samjamt.se 

 

 

 

 

 

 

http://www.finsam.se/
mailto:ake.ronnberg@samjamt.se
http://www.samjamt.se/index.shtml


 

SYFTE MED DAGEN: 

- träffas i nätverket 
- information om aktiviteter 
- framåtblick, lokalt, regionalt, nationellt  

PÅ PROGRAMMET KOMMER ATT FINNAS: 

- Samordningsförbundet i Jämtlands län 
- Information från förbunden 
- Aktuellt från NNS av Jonas Wells 
- Nya statliga fördelningsnycklar 
- Gemensamma utvärderingssatsningar, indikatorer 
- Regionala strategier för att få nya samordningsförbund 
- Skellefteå, Umeå, Lycksele. Improve-förstudien, framgångsfaktorer 
- Aktuella ESF-frågor. Förstudier/ambitioner hos förbunden framåt 
- Implementering, hur, när? 
- SUS 
- Samråden 

Övriga frågor som kommer upp innan mötet anmäls till ake.ronnberg@samjamt.se 

Övernattning kan bokas direkt till Clarion Grand Hotel tel: 063-556000 eller via 
deras hemsida: https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-grand-
ostersund/ 

Detaljerat program kommer senare. 

VI SER FRAM EMOT ATT TRÄFFA ER ALLA! 

Välkomna!   

Åke Rönnberg Gunilla Kaev Ann-Marie Johansson 

förbundschef     bitr.förb.chef/processtöd ordförande 

 

 

 

mailto:ake.ronnberg@samjamt.se
https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-grand-ostersund/
https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-grand-ostersund/
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