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Samordningsförbundet Skellefteå - Norsjö KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Stellan Berglund 
 
 
  
Tid: Fredag 28 november 2014, kl. 09.00 – 15.00.  
  
Plats: Samordningsförbundet, Hörnellgatan 17, 3 tr.  
  
 OBS! Samordningsförbundet bjuder på julbord!  
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektansökan Livet i balans – Din kraftkälla. Se bilaga.  
 

En grupp bestående av fyra personer, samtliga verksamma inom hälso- 
och sjukvården, har ansökt om 1 352 000 kronor (exklusive 
lokalkostnader) av samordningsförbundet för genomförandet av 
projektet Livet i balans – Din kraftkälla. Projektansökan redovisas i 
bilaga. 
 
Syftet med verksamheten är att genom att samla flera olika 
evidensbaserade interventioner mot stressrelaterad ohälsa ge individer 
möjlighet att komma längre i sin personliga utveckling och få redskap 
till att självständigt kunna fortsätta vägen mot ett mer balanserat liv.  
 
Med insatsen bedömer gruppen att samhällets insatser för målgruppen 
kan effektiviseras vilket, förutom positiva fördelar för individen, 
minskar samhällets kostnader för ohälsa och sjukskrivningar samtidigt 
som individens arbetsförmåga ökar.  
 
Målgruppen för insatsen är sjukskrivna och/eller arbetslösa med 
stressproblematik och/eller utmattningssyndrom, men också de som 
befinner sig på gränsen till att bli utmattade och fortsätter arbeta. 
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   avslå ansökan med hänvisning till förbundets ekonomiska 
förutsättningar under 2015. 
 
 
Förslag till verksamhetsplan 2015 – 2017. Se bilaga. 
 
I förslaget redovisas inledning, organisation, inriktning 2015, målgrupp, 
budgetprocess, styrning och ledning samt övergripande 
verksamhetsområden för åren 2016 och 2017. 
 
I separat bilaga redovisas förslag till styrkort för 2015 med vision, 
strategi, mål, mått och aktiviteter.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna redovisat förslag till verksamhetsplan 2015 – 2017 för 
Samordningsförbundet Skellefteå.  
 
 
Förslag till budget 2015 och plan 2016 – 2017. Se bilaga.  
 
I förslaget har beaktats aktuell prognos för 2014 inklusive preliminär 
resultatöverföring till 2015, beslut om statliga, kommunala och 
landstingskommunala medel för 2015 samt redovisad verksamhetsplan 
2015 – 2017. Förslaget redovisas i bilaga till verksamhetsplanen. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna redovisat förslag till budget 2015 och plan 2016 – 2017. 

 
 
Ersättning till ledamöter och ersättare i samordningsförbundets 
styrelse fr.o.m. 2015-01-01. Se bilaga. 
 
Nuvarande ersättningar till ledamöter och ersättare i 
samordningsförbundets styrelse baseras på Skellefteå kommuns 
regelverk och ersättningsnivåer.  
 
Med anledning av att kommunfullmäktige i Skellefteå 2014-10-14, § 
230, fastställt nya bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda 
fr.o.m. 2015-01-01 föreslås att de nya bestämmelserna även ska omfatta 
ledamöter och ersättare i samordningsförbundets styrelse fr.o.m. 2015-
01-01.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

att   fastställa föreslagna regler för ersättningar till ledamöter och 
ersättare i samordningsförbundets styrelse fr.o.m. 2015-01-01. 
 
 
Ansökan KUR-projekt 2015.  
 
Vid lokala samverkansgruppens möte 2014-11-13 diskuterades 
inriktningen av ett nytt KUR-projekt under 2015. KUR vänder sig till 
anställda inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 
landsting och erbjuder bidrag för att öka samverkan kring och kunskap 
om rehabilitering av personer med psykisk diagnos och 
funktionsnedsättning.  
 
Lokala samverkansgruppen efterfrågar åtgärder i form av processtöd och 
kompetensutveckling i syfte att utveckla samarbete och samverkan 
mellan myndigheterna när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering för 
personer med psykisk funktionsnedsättning.  
 
Åtgärderna föreslås ha en operativ ansats i syfte att genom samverkan 
och gemensam kompetensutveckling hitta effektiva redskap som kan 
vara till nytta för olika professioner på handläggarnivå hos respektive 
myndighet. Det kan till exempel gälla kundbemötande, förhållningssätt 
och val av insatser för målgrupper med psykiska funktionsnedsättningar.  
 

Försäkringskassans bidrag till kunskapssatsningarna kan användas till 
föreläsare, processtöd och moderatorer.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 

att   uppdra till förbundschef att i samverkan med övriga myndigheter 
utarbeta underlag till en KUR-ansökan för ställningstagande hos lokala 
samverkansgruppen och Försäkringskassan som svarar för den formella 
ansökan. 
 
 
Informationsärenden 
 
Ansvarsfrihet 2013. Se bilaga. 
Försäkringskassans styrelse har 2014-10-10 beviljat 
Samordningsförbundet Skellefteås styrelse ansvarsfrihet för 2013 års 
förvaltning och räkenskaper. 
 
Ny ledamot från Försäkringskassan i samordningsförbundets styrelse. 
 
Skellefteå kommuns integrationsstrategi. Se bilaga. 
Utvecklingsstrateg Anna-Klara Granstrand informerar om Skellefteå 
kommuns integrationsstrategi, nuläge och utvecklingsområden.  
Informationen sker kl. 13.30. 
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9. 
 
 
 
 
 

Projektet Psykisk hälsa i fokus – ansökan om förlängning. Se bilaga.  
 
Nätverkskonferens för samordningsförbunden i de fyra norra länen i 
Östersund 6-7 november.  
 
Information från möte med Handikapprådet och Coompanion  
2014-11-18. 
 
Överenskommelse med Försäkringskassan avseende 
uppföljningssystemet SUS.    
 
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 
 
Avtal med Skellefteå kommun angående köp av ekonomisk och 
administrativ service fr.o.m. år 2015. 
 
 

 

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


Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 1 (11) 
 2014-10-16 
 
 
 
Plats och tid   
 
 
 
Beslutande Övriga deltagande 
 

 
 
Utses att justera  Anna Viklund Paragrafer 565 - 577 
    
     
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
/Bertil Almgren, ordf. /Stellan Berglund, sekreterare/ 
 
 
 
……………………………………………..  
Anna Viklund,  protokolljusterare/  
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2014-10-16 2014- 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, planeringsavdelningen 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Åsa Lundmark 
 
 
 Utdragsbestyrkande 

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

   

Bertil Almgren, ordförande   Stellan Berglund, Samordningsförb. 
Kenneth Andersson, ledamot   
Anna Viklund, ledamot  
Mikael Lindfors, ledamot   
Sture Andersson, ersättare  
Carolina Marklund, ersättare  
Carina Sundbom, ersättare 
Camilla Hedlund, ersättare  
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 565 
 
Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
§ 566 
 
Val av justerare.  
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att utse Anna Viklund.  
 
 
§ 567 
 
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.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   godkänna rapporten 
 

 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 3  
 2014-10-16 
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§ 568 
 
Sammanfattning av planeringsdagen med fokus på förslag 
till Styrkort 2015 och Verksamhetsplan/budget 2015-2017.  
Se bilaga. 
 
En mer detaljerad redovisning av presentationer och diskussioner under 
planeringsdagen redovisas i minnesanteckningar.  
 
Punkten inleddes med en genomgång av förutsättningarna inför kommande 
planeringsperiod; ”Behov, åtgärder och genomförande 2015-2017”.  
 
Bland de behov och åtgärder som lyftes fram i diskussionen kan nämnas 
följande:  
 
• Utveckling av ordinarie samverkan för vuxna med behov av stöd från 

flera myndigheter. 
Arbetet bör inledas med en förstudie där olika former för långsiktig 
samverkan mellan myndigheterna på handläggar- och individnivå 
analyseras. I förstudien ska även erfarenheterna från ordinarie 
samverkansplattformen Arbetsmarknadstorget tillvaratas. Möjligheterna att 
tillämpa en långsiktig modell för ordinarie samverkan för vuxna med behov 
av stöd från flera myndigheter i Norsjö ska även analyseras. 
 

• Ökad kulturkompetens när det gäller utrikes födda.  
Åtgärden syftar främst till ökad kompetens hos olika handläggare i mötet 
med och valet av rehabiliteringsalternativ för utrikes födda. Åtgärden kan 
ske i form av förstudie via ESF-medel.  
 

• Utvecklad vägledning för unga och vuxna. 
Åtgärder i form av förstärkta och fördjupade studie- och vägledningsinsatser 
för de målgrupper, t.ex. personer utan gymnasieutbildning, personer med 
funktionsnedsättning, utrikes födda, m.fl. som står utanför arbetsmarknaden 
är viktiga för att både motivera till studier samt finna en studieform som 
passar för den enskilde individen. Åtgärden kan ingå som ett inslag i olika 
former av samordnad rehabilitering.  
 

• KUR-projekt med operativ inriktning. 
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  
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
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.  

 
Åtgärder i form av processtöd och kompetensutveckling i syfte att utveckla 
samarbete och samverkan mellan myndigheterna när det gäller 
arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykisk 
funktionsnedsättning föreslås som ett aktuellt område för en gemensam 
projektansökan. Ansökan ska beredas av Lokala samverkansgruppen.  

 
• Lokalt metodutvecklingsprojekt i Norsjö för myndighetssamverkan. 

Åtgärden kan bedrivas i form av en förstudie i syfte att utveckla formerna 
för strukturerad myndighetssamverkan mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting i en 
kommun där respektive myndighets lokala organisation uppvisar relativt 
stora skillnader jämfört med t.ex. en större kommun som Skellefteå. 
 

• Utveckling av det kommunala aktivitetsansvaret.  
Den nya lagstiftningen om det kommunala aktivitetsansvaret träder ikraft 
2015-01-01. En viktig åtgärd är att genom samverkan mellan samtliga 
myndigheter säkerställa de nya krav som ställs på kommunen när det gäller 
dokumentation, uppsökande verksamhet, m.m. och rätt till aktivitet och stöd 
för de målgrupper som åsyftas i lagen.  

 
• Utveckla uppföljning och utvärdering av lokal samverkan i Skellefteå-

Norsjö.  
Åtgärden är att genom utvecklad och obligatorisk användning av SUS och 
indikatorer i såväl ordinarie samverkan som projektsamverkan hitta redskap 
för bättre evidens när det gäller resultat och effekter av samordnade 
rehabiliteringsinsatser i Skellefteå-Norsjö. 
 

• Dialog med arbetsgivare/näringsliv. 
En utvecklad och kontinuerlig dialog med arbetsgivare/näringsliv är 
önskvärd, både från samordningsförbundets och Lokala 
samverkansgruppens sida. Ett exempel på konkreta insatser inom detta 
område är nyligen avslutade projektet ”Praktikmatchen” som finansieras av 
samordningsförbundet. 
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• Fortsatt utveckling av Arbetsmarknadstorget.  

Arbetsmarknadstorget utgör ett framgångsrikt exempel på långsiktig 
samverkan och effektiv samordning av myndigheternas olika uppdrag, 
resurser och kompetenser för individens bästa. Framgångsfaktorer är 
utvecklad helhetssyn och gemensamt ansvar, lokalsamordning, gemensam 
remisshantering och kartläggning samt individuell handlingsplan för 
deltagaren. Det är angeläget att säkerställa att denna utveckling fortsätter 
genom en bra dialog med ledningsgruppen och personalteamet angående 
framtidsfrågor och ekonomiska förutsättningar. 
 
Ett konkret område utvecklingsområde under 2015 är bland annat samarbetet 
mellan Arbetsmarknadstorget och Unga in som en del i utvecklingen av det 
kommunala aktivitetsansvaret.  
 

• Utökad satsning på förebyggande insatser.  
Under perioden ska samordningsförbundets medverkan vid förebyggande 
insatser riktade till målgrupper med ökad risk för utanförskap fastställas. Det 
är viktigt att Samordningsförbundet initierar tidigare insatser i samverkan 
mellan berörda myndigheter. Sådana insatser kan även omfatta uttalade 
riskgrupper på grundskole- och gymnasienivå. 
 

• Gemensam målbild/strategi för Samordningsförbundet på längre sikt.  
Vad vill myndigheterna uppnå genom att samverka? Vad vill 
förbundsmedlemmarna få ut av sin medverkan i förbundet långsiktigt? LSG 
och Styrelsen välkomnar en ökad betoning på välfärdsperspektivet i vision, 
strategi och mål. Detta utvidgade perspektiv ska också förtydligas i 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös styrkort och verksamhetsplan. 

 
Bland de förändringar i Styrkort 2015 och Verksamhetsplan/budget 2015-
2017 som diskuterades kan nämnas följande: 
 
• Ökad betoning på välfärdsperspektivet i vision, strategi och mål. 

 
Finsam är i grunden en välfärdspolitisk reform och de insatser i form av 
ordinarie samverkan eller projekt som kommer till stånd via finansiering av 
samordningsförbundet eller som ett resultat av den strukturella samverkan  
som utvecklats mellan myndigheterna har ett bredare perspektiv än enbart 
sysselsättning och studier. Detta bör återspeglas i förbundets styrkort och 
verksamhetsplan. 

 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   uppdra till förbundschef att beakta framförda synpunkter vid utformningen 
av förslag till Verksamhetsplan/budget 2015-2017 och Styrkort 2015 som 
behandlas vid kommande sammanträde.  
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§ 569 
 
Projektansökan ”Hälsa 2020 för alla”. Se bilaga. 
 
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 beslutar: 
 
att   avslå ansökan med hänvisning till förbundets ekonomiska förutsättningar 
under 2015. 
 
 
§ 570 
 
Ansökan om medel till förstärkt personalbemanning vid 
Ungdomshälsan, Skellefteå. Se bilaga. 
 
Skellefteå Kommun och Västerbottens Läns Landsting startade i april 2008 en 
Ungdomshälsa i Skellefteå efter bland annat 6 månaders projektfinansiering via 
Samordningsförbundet Skellefteå.  
 
Verksamheten baseras på ett hälsoperspektiv för unga i åldern 16 – 25 år. 
Ungdomshälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och med 
korta insatser vad gäller fysisk, psykisk och social hälsa för unga som bor eller 
vistas i Skellefteå Kommun och Norsjö Kommun. 
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Ungdomshälsans verksamhet har sedan starten 2008 vuxit i omfattning, både 
vad avser uppdragets omfattning och antalet besökare. Framförallt har antalet 
unga i åldern 20-25 år ökat.  
 
Ungdomshälsans erfarenheter av kontakt med unga, varav många kommer från 
de samordnade rehabiliteringsinsatser samordningsförbundet 
finansierat/finansierar, är att ungdomarna upplever det enkelt att få kontakt med 
verksamheten. En del av dessa ungdomar har behövt en längre och/eller 
återkommande kontakt med Ungdomshälsan. 
 
För att kunna behålla nuvarande servicenivå och kvalitet trots ett ökat behov 
ansöker Ungdomshälsan om 250 000 kr från Samordningsförbundet för 2015.  
Bidraget kommer uteslutande att användas för personalförstärkning. Inga 
kostnader tillkommer för lokaler och utrustning.  
 
Under 2015 avser Ungdomshälsan att agera via huvudmännen för en förstärkt 
reguljär finansiering av verksamheten. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   avslå ansökan med hänvisning till förbundets ekonomiska förutsättningar 
under 2015. 
 
 
§ 571 
 
Ansökan från Urkraft Service AB om förlängd finansiering 
av projektet Urkraft Resurs under perioden 2015-01-01 – 
2015-06-30. Se bilaga. 
 
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. 
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Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   avslå ansökan med hänvisning till samordningsförbundets ekonomiska 
förutsättningar under 2015. 
 
 
§ 572 
 
Ansökan från Urkraft Service AB om medfinansiering av 
projektet Mötesplats 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 och 
Habilitering samt Attention, Campus, Umeå universitet, Luleå Tekniska 
universitet, CV, Solviks folkhögskola, m.fl. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   avslå ansökan med hänvisning till samordningsförbundets ekonomiska 
förutsättningar under 2015. 
 
 
§ 573 
 
Ansökan från Medlefors folkhögskola om finansiering av 
projektet Spira Resurs under våren 2015 i avvaktan på 
möjligheter att söka andra projektmedel. Se bilaga. 
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Medlefors Folkhögskola ansöker om förlängd finansiering med 1 964 030 
kronor under våren 2015 för projektet Spira Resurs i avvaktan på möjligheter att 
söka projektmedel från socialfonden.   
 
Målgruppen i projektet är arbetssökande i åldern 18-64 år som är helt eller 
delvis sjukskrivna eller har ekonomiskt bistånd. Projektet är en fortsättning och 
utveckling av det pågående rehabiliteringsprojektet Spira 
Anställningskompetens. Samordningsförbundet och Skellefteå kommun har 
gemensamt finansierat projektet under 2014. 
 
En ansökan till Arvsfonden om finansiering av projektet Spira Resurs fr.o.m. 
2015 har tidigare avslagits under hösten 2014.  
 
Projektansökan och kostnadskalkyl redovisas i bilaga.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   avslå ansökan med hänvisning till samordningsförbundets ekonomiska 
förutsättningar under 2015. 
 
 
§ 574 
 
Ansökan från Medlefors folkhögskola om finansiering av 
projektet Spira Integration under våren 2015 i avvaktan på 
möjligheter att söka andra projektmedel. Se bilaga. 
 
Medlefors Folkhögskola ansöker om förlängd finansiering med kronor under 6 
månader 2015 för projektet Spira Integration i avvaktan på möjligheter att söka 
andra projektmedel.    
 
Projektet finansieras t.o.m. 2015-12-31 gemensamt av Samordningsförbundet, 
Skellefteå kommun och Folkbildningsrådet. Under perioden 2015-01-01 t.o.m. 
2015-02-28 finansierar Folkbildningsrådet 10 platser i projektet.  
 
Spira Integration erbjuder bland annat individuell handledning, schemalagda  
aktiviteter, studiebesök, praktik och studier för utlandsfödda män och kvinnor. 
Projektet har fokus på språkutveckling, svensk kulturkompetens och integrering 
samt arbetar även mycket med jämställdhet. Deltagarna har även tillgång till  
 
mentortid med svensk pedagog och motions/hälsoaktiviteter samt 
individanpassad coachning varje vecka. 
 
Syftet är att integrera deltagarna i det svenska samhället och att möjliggöra 
anställning på svenska arbetsmarknaden. 
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Kostnaden för platsutökningen under 6 månader beräknas uppgå till 1 531 048  
kronor. 
 
Projektbeskrivning och kostnadskalkyl redovisas i bilaga. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   avslå ansökan med hänvisning till samordningsförbundets ekonomiska 
förutsättningar under 2015. 
 
 
§ 575 
 
Sammanträdesplan för år 2015 
 
Förslag till sammanträdesplan för år 2015 har upprättats enligt nedanstående: 
 
Onsdag 25 februari, kl. 09.00 – 15.00. Mötesort Norsjö. 
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 beslutar: 
 
att   godkänna redovisat förslag till sammanträdesplan för år 2015. 
 
 
§ 576 
 
Informationsärenden 
 
Medlemskap i arbetsgivarförbund 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har sedan starten 2005/2006 inte 
anställt den personal som arbetar för förbundet utan tillgodosett personalbehovet 
via tjänsteköpsavtal med Skellefteå kommun.  
 
Vid en utökad verksamhet, framförallt om förbundet innehar rollen som 
projektägare under kommande programperiod, behöver fördelar respektive 
nackdelar med nuvarande lösning kontra att övergå till en arbetsgivarroll där 
personalen anställs av förbundet utredas.  
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Mer information finns på följande 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” 
Stellan Berglund informerade om samordningsförbundets medverkan vid 
mässan ”Ett Skellefteå för alla” den 19-20 september 2014.  
 
Medlems/ägarsamråd 2015. 
Kontakter kommer att tas med ägarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Skellefteå/Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting samt 
Samordningsförbunden Umeå-Vännäs och Lycksele-Malå för att hitta ett 
gemensamt datum under februari 2015 för ett medlemssamråd.  
 
Information från NNS. Se även www.nnsfinsam.se  
 
Information från Lokala samverkansgruppen.  
Se minnesanteckningar från Lokala samverkansgruppen på 
samordningsförbundets hemsida www.samordningsforbund.se  
 
 
§ 577 
 
Övriga frågor 
 
Anmälan till Nätverkskonferens för samordningsförbunden i de fyra norra 
länen i Östersund 6-7 november. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   anmäla Bertil Almgren, Kenneth Andersson och Stellan Berglund till 
konferensen. 
 
Samordningsförbundets personalorganisation 2015. 
 
Med anledning av att förbundschef Stellan Berglund anmält önskemål om att 
övergå från heltid till halvtid fr.o.m. 2015-04-01 bör den framtida 
personalorganisationen ses över och nödvändigt rekryteringsarbete inledas.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   uppdra till Samordningsförbundets presidium att ansvara för planering och 
att nödvändiga åtgärder kommer till stånd. 
 

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


Ansökan om medel från 
Samordningsförbundet Skellefteå 

Ankomstdatum (fylls i av förbundet) 

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

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

Enhet/arbetsställe 
      

Firmatecknare/Chef 
      

Organisationsnummer 
      

Utdelningsadress 
      

Postnummer Postadress 
                                    

Kontaktperson 
     Maria Pettersson 

Kontaktpersonens telefonnummer 
     070-6209284 

Kontaktpersonens e-post adress 
      

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      

Plusgiro 
      

Bankgiro 
      

 
 
Uppgifter om samverkanspartner  
Organisationens namn 
      

Enhet/arbetsställe 
      

Firmatecknare/chef 
      
Kontaktperson hos samverkanspartner 
      

Kontaktpersonens telefonnummer 
      

Kontaktpersonens e-post adress 
      

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      

 
Uppgifter om samverkanspartner  
Organisationens namn 
      

Enhet/arbetsställe 
      

Firmatecknare/chef 
      
Kontaktperson hos samverkanspartner 
      

Kontaktpersonens telefonnummer 
      

Kontaktpersonens e-post adress 
      

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      

 
Uppgifter om samverkanspartner 
Organisationens namn 
      

Enhet/arbetsställe 
      

Firmatecknare/chef 
      

mailto:stellan.berglund@skelleftea.se


 

 

Kontaktperson hos samverkanspartner 
      

Kontaktpersonens telefonnummer 
      

Kontaktpersonens e-post adress 
      

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      



 

 

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



 

 

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



 

 

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



 

 

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



 

 

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

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

Firmatecknare/Chef Försäkringskassan 
 
 

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
      

Firmatecknare/Chef Skellefteå kommun 
 

Firmatecknare/Chef Arbetsförmedlingen 
 
 

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
      

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



 2014-11-24 
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-Norsjö 
 

 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, 
Norsjö kommun, Västerbottens läns landsting. 

 
 
Verksamhetsplan 2015–2017 
Budget 2015 och plan 2016–2017 
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1.  Inledning 

Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö vill med detta dokument lyfta fram mål och 
riktlinjer för verksamheten under 2015 samt övergripande inriktning under 2016-2017. Innehållet i 
dokumentet ligger även till grund för förslag till årsbudget 2015 och plan 2016-2017.  

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö har ansvaret för den finansiella samordningen inom Skellefteå 
och Norsjö kommuns geografiska områden. Förbundets nuvarande medlemmar är Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting. Norsjö 
kommun är ny medlem i förbundet fr.o.m. 2014-01-01. 

Förbundet finansieras med medel från ägarorganisationerna. Den totala medelstilldelningen för 2015 
uppgår till 6 028 tkr varav Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med 50 %, Skellefteå och 
Norsjö kommun 25 % tillsammans och landstinget 25 %. 

Samordningsförbundets uppdrag bestäms av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Av lagens 7§ framgår att förbundet har till uppgift att:  

- Finansiera insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser i syfte att 
dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Insatserna ska ligga inom de 
samverkande parternas samlade ansvarsområde.  

- Stödja samverkan mellan samverkansparterna.  

Utöver detta har lagstiftaren inte angett hur det ska ske utan endast visat på exempel.  

Individers behov ska vara utgångspunkten för alla samverkansinsatser. Lokala behovsinventeringar är 
grunden för att identifiera nödvändiga insatser och undanröja strukturella hinder. Samverkansinsatser kan 
finansieras som tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga verksamheter.  

Således ingår både individinriktade och strukturövergripande insatser i samordningsförbundens uppdrag. 
Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet. Den 
finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande myndigheter kan verka 
tillsammans och utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.  

I förbundsordningen från 2014-02-18 preciseras förbundets ändamål och uppgifter samt organisation. 

Enligt förbundsordningen har förbundet till uppgift att: 

- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
- stödja samverkan mellan samverkansparterna 
- finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  
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- besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 
- svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder  
- upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. 

 
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. 

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.  

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.  

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. 

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. 

2. Organisation  

Samordningsförbundet har en styrelse, lokal samverkansgrupp, som även är beredningsgrupp för 
styrelsen 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 5 ledamöter och fem ersättare. 
 
Lokala samverkansgruppen i Skellefteå (LSG) är ett strategiskt samverkansorgan för lokal samverkan 
inom Skellefteå kommuns geografiska område mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå 
kommun, Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting när det gäller förebyggande och 
rehabiliterande insatser inom områdena hälsa, arbete och försörjning. Gruppen, som består av 11 
personer med chefsroller i respektive organisation, ska bland annat identifiera behov av 
samverkansinsatser och skapa förutsättningar för samarbete mellan handläggare där samverkan behövs.  
 
Kansliet leder, administrerar och utvecklar samordningsarbetet utifrån uppställda mål och riktlinjer. 
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.  
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Avtal finns även med Skellefteå kommun angående administrativ och ekonomisk service innefattande 
ekonomistöd/service samt personaladministrativ redovisning och handläggning. 

Genom samarbete med Skellefteå kommun och arbetsförmedlingen har samordningsförbundet även 
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. 

I den lokala samverkansstrukturen ingår även projektledarträffar för samtliga ESF-, Finsam och övriga 
projekt, samordnad ledningsgrupp för den ordinarie samverkansinsatsen Arbetsmarknadstorget, 
samordnad styrgrupp för lokala projekt samt separata styrgrupper för nationella och regionala projekt.  

Under 2014 har samordningsförbundet varit projektägare för förstudien Improve som finansieras av 
Europeiska socialfonden. Förstudien syftar till att utveckla planering, ledning/styrning, genomförande, 
utvärdering och implementering av projekt. Samverkansparter är samordningsförbunden Umeå-Vännäs 
och Lycksele-Malå.  

3. Samordningsförbundets inriktning 2015.  
 
Under 2014 har den tidigare inledda utvecklingen mot att flytta tyngdpunkten från finansiering av projekt 
till att stödja och främja långsiktiga och ordinarie samverkansformer mellan myndigheterna förstärkts. 
Exempel på detta är bland annat etableringen av Arbetsmarknadstorget som en långsiktig plattform för 
samordnad rehabilitering för unga, vuxna 16-29 år samt utvecklingen och breddningen av den lokala 
samverkansstrukturen. Under året har bland annat Norsjö kommun integrerats i detta arbete.  
 
Sedan 2013 tillämpar även samordningsförbundet ett mer aktivt förhållningssätt gentemot Europeiska 
socialfonden. Det nya förhållningssättet har bland annat inneburit att samordningsförbundet, utöver rollen 
som medfinansiär/samverkanspart, även innehaft rollen som projektägare under 2014. 
 
Samtidigt har medfinansiering av och samarbete/samverkan med olika projekt varit ett stort inslag under 
2014. Följande projekt har medfinansierats av samordningsförbundet under året:  

- Spira Anställningskompetens 
- Spira integration 
- Spira Unga 
- MedUrs 
- TExAS 
- Utsikten 2.0 
- Unga in 
- Praktikmatchen. 

 
Samordningsförbundet har även initierat och finansierar en kartläggning av försörjningsstödet i Skellefteå 
och Norsjö kommun under hösten 2014 samt deltar i styrning/ledning av det förebyggande projektet 
Psykisk hälsa i fokus.  
 
Till följd av förseningen av Europiska socialfondens nya programperiod 2014-2020 har inga nya 
utlysningar av projektmedel skett under 2014. Det har inneburit att flera projekt inom Programområde 2 
upphört samtidigt som det inte varit möjligt söka nya projektmedel. Samordningsförbundet, tillsammans 
med Skellefteå kommun, har under året finansierat förlängningar av fyra ESF-projekt i avvaktan på nya 
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utlysningar. Under 2015 har förbundet inte ekonomiska möjligheter att fortsätta denna finansiering  i 
avvaktan på beslut och utbetalning av nya projektmedel från socialfonden.  

Vid styrelsens och lokala samverkansgruppens gemensamma planeringsdag 2014-10-15 och styrelsemötet 
2014-10-16 fastställdes följande prioriterade områden under 2015 och planeringsperioden 2016-2017. 

• Utveckling av ordinarie samverkan för vuxna med behov av stöd från flera myndigheter. 
Det redan inledda arbetet med att stödja och främja långsiktiga och ordinarie samverkansformer 
mellan myndigheterna istället för projekt ska förstärkas. Arbetet bör inledas med en förstudie där 
olika former för långsiktig samverkan mellan myndigheterna på handläggar- och individnivå 
analyseras. I förstudien ska även erfarenheterna från ordinarie samverkansplattformen 
Arbetsmarknadstorget tillvaratas. Möjligheterna att tillämpa en långsiktig modell för ordinarie 
samverkan för vuxna med behov av stöd från flera myndigheter i Norsjö ska även analyseras. 

• Ökad kulturkompetens när det gäller utrikes födda.  
Åtgärden syftar främst till gemensam kompetensutveckling för handläggare och chefer hos 
myndigheterna för att utveckla bemötande och valet av rehabiliteringsalternativ för utrikes födda. 
Åtgärden kan ske i form av förstudie/kompetensutvecklingsprojekt via ESF-medel eller 
gemensam kompetensutveckling finansierad av samordningsförbundet och myndigheterna 
tillsammans. 

• Utvecklad vägledning för unga och vuxna. 
Åtgärder i form av förstärkta och fördjupade studie- och vägledningsinsatser för de målgrupper, 
t.ex. personer utan gymnasieutbildning, personer med funktionsnedsättning, utrikes födda, m.fl. 
som står utanför arbetsmarknaden är viktiga för att både motivera till studier samt finna en 
studieform som passar för den enskilde individen. Åtgärden kan ingå som ett inslag i olika former 
av samordnad rehabilitering.  

• KUR-projekt med operativ inriktning. 
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.  

Åtgärder i form av processtöd och kompetensutveckling i syfte att utveckla samarbete och 
samverkan mellan myndigheterna när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med 
psykisk funktionsnedsättning föreslås som ett aktuellt område för en gemensam projektansökan. 
Ansökan ska beredas av Lokala samverkansgruppen.  
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• Lokalt metodutvecklingsprojekt i Norsjö för myndighetssamverkan. 
Åtgärden kan bedrivas i form av en förstudie i syfte att utveckla formerna för strukturerad 
myndighetssamverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun och 
Västerbottens läns landsting i en kommun där respektive myndighets lokala organisation uppvisar 
relativt stora skillnader jämfört med t.ex. en större kommun som Skellefteå.  

Inom nätverket ACkan för arbetsmarknadsenheter i länets kommuner pågår för närvarande 
diskussioner om en liknande förstudie som skulle omfatta samtliga eller ett urval av intresserade 
kommuner, där alltså även Norsjö kan ingå.  

• Utveckling av det kommunala aktivitetsansvaret.  
Den nya lagstiftningen om det kommunala aktivitetsansvaret träder ikraft 2015-01-01. En viktig 
åtgärd är att genom samverkan mellan samtliga myndigheter säkerställa att de nya krav som ställs 
på kommunen när det gäller dokumentation, uppsökande verksamhet, m.m. och rätten till aktivitet 
och stöd för de målgrupper som åsyftas i lagen kan uppfyllas. 

• Utveckla uppföljning och utvärdering av samordnad rehabilitering i Skellefteå-Norsjö.  
Åtgärden är att genom utvecklad och obligatorisk användning av SUS och indikatorer i såväl 
ordinarie samverkan som projektsamverkan hitta redskap för bättre evidens när det gäller resultat 
och effekter av samordnade rehabiliteringsinsatser i Skellefteå-Norsjö. 

• Dialog med arbetsgivare/näringsliv. 
En utvecklad och kontinuerlig dialog med arbetsgivare/näringsliv är önskvärd, både från 
samordningsförbundets och Lokala samverkansgruppens sida. Ett exempel på konkreta insatser 
inom detta område är nyligen avslutade projektet ”Praktikmatchen” som finansierats av 
samordningsförbundet. 

• Fortsatt utveckling av Arbetsmarknadstorget.  
Arbetsmarknadstorget utgör ett framgångsrikt exempel på långsiktig samverkan och effektiv 
samordning av myndigheternas olika uppdrag, resurser och kompetenser för individens bästa. 
Framgångsfaktorer är utvecklad helhetssyn och gemensamt ansvar, lokalsamordning, gemensam 
remisshantering och kartläggning samt individuell handlingsplan för deltagaren. Det är angeläget 
att säkerställa att denna utveckling fortsätter genom en bra dialog med ledningsgruppen och 
personalteamet angående framtidsfrågor och ekonomiska förutsättningar. 
 
Ett konkret område utvecklingsområde under 2015 är bland annat samarbetet mellan 
Arbetsmarknadstorget och Unga in.   
 

• Utökad satsning på förebyggande insatser.  
Under perioden ska samordningsförbundets medverkan vid förebyggande insatser riktade till 
målgrupper med ökad risk för utanförskap fastställas. Det är viktigt att Samordningsförbundet 
initierar tidigare insatser i samverkan mellan berörda myndigheter. Sådana insatser kan även 
omfatta uttalade riskgrupper på grundskole- och gymnasienivå. 

• Gemensam målbild/strategi för samordningsförbundet på längre sikt.  
Vad vill myndigheterna uppnå genom att samverka? Vad vill förbundsmedlemmarna få ut av sin 
medverkan i förbundet långsiktigt? LSG och Styrelsen välkomnar en ökad betoning på 
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välfärdsperspektivet i vision, strategi och mål. Detta utvidgade perspektiv ska också förtydligas i 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös styrkort och verksamhetsplan. 

En konsekvens av förbundets prioriterade inriktning mot ordinarie samverkan istället för projekt är bland 
annat en striktare hantering av framtida projektansökningar där Samordningsförbundet ska bli tydligare 
vad avser långsiktiga behov och förutsättningar för implementering av verksamheten, överensstämmelse 
med förbundets inriktning och målbilder, gemensam nytta hos myndigheterna till följd av insatsen, m.m. 

När det gäller helhetsbilden av lokala behov och åtgärder ska även en analys av de rehabiliteringsinsatser 
Arbetsförmedlingen upphandlar ingå som en del i prövningen av projektansökningar.  

Liksom tidigare ska samordningsförbundet även kommande planeringsperiod arbeta med att främja 
samverkan i form av gemensamma arenor, gemensam värdegrund, kompetensutveckling, systematisk 
uppföljning, information/kommunikation, omvärldskunskap, m.m. Under 2015 ska samverkan med 
Handikapprådet i Skellefteå inledas och ingå som en del i ordinarie samverkansstruktur.  

Samordningsförbundet ska medverka till att ta tillvara och sprida metoder, erfarenheter och kompetens 
som utvecklas inom ramen för ESF- och andra myndighetsprojekt genom gemensamt lärande i den 
samverkansstruktur som byggts upp i Skellefteå och Norsjö.   

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 ordinarie verksamheten. 

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.  

Samordningsförbundet genomför under 2014 en förstudie, Improve, med finansiering från Europeiska 
socialfonden för att utveckla planering, ledning/styrning, utvärdering och evidens inom området 
arbetsmarknadsinriktad rehabilitering tillsammans med samordningsförbunden Umeå-Vännäs och 
Lycksele-Malå. Målsättningen är att under 2015 ta tillvara de analyser och resultat som framkommit i 
förstudien.  

För att behålla och utveckla finansiell samordning krävs medverkan i regionala och nationella 
sammanhang. Samordningsförbundet vill därför även fortsättningsvis 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. 

4. Målgrupp  

Unga personer fortsatt prioriterad grupp 
Samordningsförbundet har sedan starten prioriterat insatser som vänder sig till unga personer i åldern 16–
30 år. Under 2014 har denna inriktning bland annat manifesterats genom finansieringen av ordinarie 
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verksamheten Arbetsmarknadstorget samt projektet Utsikten 2.0, Unga in, TExAS, Spira integration, 
Spira unga och Praktikmatchen. Unga personer med funktionsnedsättning och behov av samordnat stöd 
från flera myndigheter ska utgöra en prioriterad målgrupp även kommande period 2015–2017.  

Våra erfarenheter visar att det inte alltid räcker med generella insatser utan att vi behöver utveckla mer 
individuella insatser för 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. Tidiga insatser ska 
prioriteras.  

I åldersgruppen 16–30 år beräknas mellan 450–900 personer i Skellefteå vara i behov av samordnade 
insatser.  

Stöd till vuxna personer 
Genom prioriteringen av unga personer har ett brett utbud av såväl ordinarie samverkansformer som 
projekt tillskapats för unga 16-30 år. Samtidigt finns ett stort behov av utvecklade samverkansformer på 
vuxensidan där framförallt följande målgrupper bedöms ha extra svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden:  
• Arbetslösa med endast förgymnasial utbildning 
• Arbetslösa utomeuropeiskt födda – speciellt kvinnor 
• Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 
• Arbetslösa personer 55-64 år. 
 
I Skellefteå var under oktober 2014 1438 personer över 25 år med funktionsnedsättning och 1307 
utrikesfödda (inkl. adopterade) personer inskrivna som arbetssökande på AF.  
 
På grund av bland annat förseningen av socialfondens nya programperiod kommer sannolikt utbudet av 
platser i samordnad rehabilitering för vuxna 30-64 år att minska under inledningen av 2015.  
 
Under 2015 ska samordningsförbundet tillsammans med medlemsorganisationerna utveckla ordinarie 
samverkan för vuxna med behov av stöd från flera myndigheter. Arbetet inleds med en förstudie där olika 
former för långsiktig samverkan mellan myndigheterna på handläggar- och individnivå analyseras.  
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. 
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5. Budgetprocess för 2015  

Statens totala satsning på finansiell samordning i hela landet uppgår preliminärt till 280 miljoner kronor 
för 2015, vilket är samma belopp som för 2014. 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 2015 begärt utökad medelstilldelning med 76 000 tkr från 
Försäkringskassan, som svarar för tilldelningen av statliga medel. Om ansökan beviljas uppgår den 
statliga tilldelningen till 3 052 tkr år 2015. I avvaktan på beslut har tidigare belopp, 2 976 tkr, redovisats i 
förslaget till budget. Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting tillskjuter 
gemensamt 3 052 tkr enligt tidigare beslut. Det sammanlagda ägartillskottet för år 2015 uppgår därmed 
för närvarande till 6 028 tkr.  

6. Samordningsförbundets styrning och ledning 

Verksamhetsplanen beskriver samordningsförbundets vision, strategi för att nå visionen, 
perspektiv/fokusområden, målgrupp samt mål, mått och aktiviteter för 2015.  

Tillsammans utgör dessa delar samordningsförbundets styrkort; en modell för balanserad styrning och 
ledning av verksamheten. Styrkortet redovisas som bilaga till verksamhetsplanen. För åren 2016 och 2017 
redovisas samordningsförbundets inriktning i form av övergripande verksamhetsområden. 

Vision 

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

Ökad välfärd i Skellefteå och Norsjö genom finansiell samordning.  

Strategi 

Samordningsförbundets strategi för att nå visionen är följande: 

Genom samordnade individ- och strukturinriktade insatser förbättra livskvalitet, öka arbetsförmåga och 
möjlighet till egen försörjning samt skapa framtidstro hos personer i åldern 16–64 år i behov av 
samordnad rehabilitering. 

Perspektiv/fokusområden 

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets värdeskapare 
ska fyra perspektiv/fokusområden utgöra grunden för förbundets planerade verksamhet under 2015: 

Individen 
Förnyelse/utveckling 
Arbetssätt/processer 
Ekonomi 
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Individen 

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

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

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

Förnyelse/utveckling 

Förnyelse och utvecklingsperspektivet är centralt då finansiell samordning ger unika möjligheter att 
utveckla välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande 
myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.  

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

Arbetssätt/processer 

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

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. Lokala 
samverkansgruppen (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. 
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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. 

Mål, mått och aktiviteter för 2015 

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har följande mål, mått och aktiviteter fastställts 
inom respektive perspektiv/fokusområde under 2015: 

Individen 

Mål 

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

Mått 

Antal deltagare som uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet. 
  
Deltagarnas och berörda myndigheters bedömning av arbetsförmåga.  

Aktiviteter 

Tidig och samordnad rehabilitering i form av reguljär verksamhet eller projektverksamhet. 
 
Gemensam kartläggning, analys och handlingsplan som utgångspunkt för individuella insatser i form av 
bl.a. 
 - handledning 

- arbetsträning 
- sysselsättning 
- arbetsmarknadsprogram 
- praktik 
- medicinsk, social, psykosocial, psykologisk, neuropsykiatrisk  rehabilitering. 
- utbildning, m.m. 
 

Individuellt och strukturellt förebyggande insatser. 
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Dialog och kontinuerligt samarbete med arbetsgivare och näringsliv. 
 
Gemensam uppföljning och utvärdering efter avslutad aktivitet. 

Förnyelse/utveckling 

Mål 

Skapa aktiva lokala arenor för gemensam kunskap inom området hälsa, arbete, och försörjning. 

Framgångsrika arbetssätt och samverkansformer övergår till långsiktig verksamhet. 

Mått 

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

Arbetssätt och samverkansformer som övergått till långsiktig verksamhet. 

Aktiviteter 

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

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

Gemensam kartläggning, behovs- och åtgärdsanalys. 

Utveckla nya metoder för att mäta effekter av samordnad rehabilitering. 

Pröva nya former för ordinarie samverkan. 

Utveckla användningen av SUS och indikatorer för uppföljning/utvärdering av samordnad rehabilitering. 

Delta i lokalt-, regionalt och nationellt utvecklingsarbete. 

Arbetssätt/processer 

Mål 

Samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från individens behov. 

Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskap om varandras uppdrag. 

Mått 

Deltagares och handläggares upplevelse av hur individuella behov påverkat samarbetsformer samt val av 
aktiviteter och genomförande. 
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Medverkande aktörers upplevelse av respekten för och kunskapen om varandras uppdrag. 

Aktiviteter 

Gemensamma bedömnings- och rehabiliteringsteam. 

Gemensamma handlingsplaner 

Samlokalisering av berörda myndigheters handläggare. 

Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Pröva nya modeller för samordnad ledning och styrning 

Samordna insatser enligt modellen En gemensam ingång 

Ansöka om medel från ESF 

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

Ekonomi 

Mål 

Ekonomi i balans. 

Effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Mått 

Ekonomiskt utfall (kr). 

Ordinarie samverkansformers och projekts 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. 

7. Övergripande verksamhetsområden 2016. 

Konkreta samverkansinsatser mellan myndigheterna baserade på genomförd förstudie i syfte att utveckla 
långsiktiga och ordinarie samverkansformer när det gäller rehabilitering för vuxna. Den etablerade 
samverkansplattformen Arbetsmarknadstorget för unga, vuxna 16-29 år utvecklas vidare inom bland 
annat områdena metoder, samverkan, uppföljning och utvärdering. Samordningsförbundet medverkar i 
och initierar samverkansåtgärder inom det kommunala aktivitetsansvaret. 
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Beslutade och inledda socialfondsprojekt under 2015 fullföljs. Samordningsförbundet medverkar som 
projektägare i insatser där projektformen av samtliga medlemmar bedömts som lämplig. Unga med behov 
av samordnade insatser prioriteras.  

Samordningsförbundet deltar i en regional modell för samverkan med bland annat Region Västerbotten 
och andra aktörer, där samtliga aktörers roller är tydliga och där syftet är att genomföra strategiska 
åtgärder samt uppnå en mer och effektivare användning av finansiella verktyg som exempelvis 
socialfonden.  

Dialogen med arbetsgivare och företag bedrivs under systematiserade former. Arbetsgivare och företag 
ingår som en ordinarie part i den lokala samverkansstrukturen liksom Handikappråden i Skellefteå och 
Norsjö.   

SUS och indikatorer används på ett systematiskt och medvetet sätt för uppföljning och utvärdering i all 
samverkan, såväl ordinarie som projektsamverkan, där två eller fler myndigheter deltar. 
Samhällsekonomiska utvärderingar genomförs som ett obligatoriskt inslag i alla insatser som handlar om 
rehabilitering av individer.  

Samordningsförbundet medverkar aktivt i att hitta långsiktiga lösningar för samverkansprojektet Psykisk 
hälsa i fokus.  

Samordningsförbundet fortsätter utveckla strukturinriktade insatser och integrerad samverkan i form av 
gemensamma arenor, samordnad ledning och styrning av verksamheter, gemensam värdegrund, 
kompetensutveckling, information/kommunikation, omvärldskunskap, m.m. Förstudie angående lokalt 
metodutvecklingsprojekt för myndighetssamverkan i Norsjö har genomförts och resulterar i långsiktig 
samverkansstruktur.    

8. Övergripande verksamhetsområden 2017 

Fortsatt prioritering av unga med behov av samordnade insatser. Ordinarie samverkan för unga och vuxna 
har byggts ut och ger tydliga effekter på arbetslösheten, framförallt långtidsarbetslösheten, för de grupper 
som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden.  

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

Samarbetet med arbetsgivare och företag leder till insatser och metodutveckling som underlättar för de 
grupper som har svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden att erhålla arbete eller påbörja studier. Andelen 
sysselsatta bland unga som inte fullföljt gymnasieskolan, personer med funktionsnedsättning, utrikes 
födda och personer som är äldre än 55 år ökar i Skellefteå och Norsjö till följd av utvecklad samverkan 
dels mellan myndigheterna samt dels mellan myndigheterna och andra aktörer.  

 



Styrkort 2015 för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

Ökad välfärd i Skellefteå och Norsjö genom finansiell samordning.  Vision 

Genom samordnade individ- och strukturinriktade insatser förbättra livskvalitet, öka 
arbetsförmåga och möjlighet till egen försörjning samt skapa framtidstro hos personer i 
åldern 16–64 år i behov av samordnad rehabilitering. 

Strategi 

Individen Ekonomi Arbetssätt/Processer Förnyelse/utveckling 

Mål 
1. Skapa aktiva lokala arenor för 

gemensam kunskap inom 
området hälsa, arbete, och 
försörjning 
 

2. Framgångsrika arbetssätt och 
samverkansformer övergår till 
långsiktig verksamhet 

Mått 
1. Deltagares upplevelse av 

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

2. Arbetssätt och 
samverkansformer som 
övergått till långsiktig 
verksamhet 

Mål 
1. Samordnad rehabilitering 

organiseras med utgångspunkt 
från individens behov 

 
2.  Medverkande myndigheters  
 representanter har respekt för 
 och kunskap om varandras 
 uppdrag. 

Mått 
1. Deltagares och handläggares 

upplevelse av hur individuella 
behov påverkat samarbets- 
former samt val av aktiviteter 
och genomförande 
 

2. Medverkande aktörers 
upplevelse av respekten för och 
kunskapen om varandras 
uppdrag. 

 

Mål 
1. Ekonomi i balans 

 
2. Effektivt resursnyttjande i ett 

samhällsekonomiskt perspektiv 

Mått 
1. Ekonomiskt utfall (kr) 

 
2. Ordinarie samverkansformers 

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

Mål 
1. Alla deltagare i samordnad 

rehabilitering finansierad av 
samordningsförbundet uttrycker 
att deras livssituation förbättrats 
efter avslutad aktivitet 
 

2. Alla deltagare i samordnad 
rehabilitering finansierad av 
samordningsförbundet har 
kommit närmare arbete på 
öppna arbetsmarknaden 
 

Mått 
 
1. Antal deltagare som uttrycker 

att deras livssituation förbättrats 
efter avslutad aktivitet 
  

1.. Deltagarnas och berörda 
myndigheters bedömning av 
arbetsförmåga  
 

 



Förnyelse/utveckling Ekonomi Arbetssätt/Processer 

Aktiviteter 
1. Tillskapa mötesplatser för 

kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte (hemsida, 
samverkansgrupper, 
nyhetsbrev, konferenser, 
seminarier, etc.)  
 

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

3. Gemensam kartläggning, 
behovs- och åtgärdsanalys 
 

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

6. Pröva nya former för ordinarie 
samverkan 
 

7. Utveckla användningen av SUS 
och indikatorer för 
uppföljning/utvärdering av 
samordnad rehabilitering 
 

8. Delta i lokalt-, regionalt och 
nationellt utvecklingsarbete 

  
 

 
 
 

 

Aktiviteter 

1. Gemensamma bedömnings- 
och rehabiliteringsteam 

2. Gemensamma 
handlingsplaner 

3. Samlokalisering av berörda 
myndigheters handläggare. 

4. Kontinuerligt kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte. 

 
5. Pröva nya modeller för    

samordnad ledning och 
styrning 
 

6. Samordna insatser enligt 
modellen En gemensam 
ingång 
 

7. Ansöka om medel från ESF 
 

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

 
 
 
 

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. Gemensam kartläggning,  
analys och handlingsplan som 
utgångspunkt för individuella 
insatser i form av bl.a. 
 

 -  handledning 
- arbetsträning 
- sysselsättning 
- arbetsmarknadsprogram 
- praktik 
- medicinsk, social, 

psykosocial, psykologisk, 
neuropsykiatrisk  
rehabilitering 

- utbildning, m.m. 
 

3. Individuellt och strukturellt 
förebyggande insatser 
 

4. Dialog och kontinuerligt 
samarbete med arbetsgivare 
och näringsliv 
 

5. Gemensam uppföljning och 
utvärdering efter avslutad 
aktivitet 

 

Individen 



Budget 2015 plan 2016-2017

 Tkr 2013 2014 2015 2016 2017
2013-2017 

Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Intäkter

 - Försäkringskassan 2 900 2 976 2 976 2 976 2 976 14 804
 - Skellefteå kommun 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450 7 250
 - Norsjö Kommun 76 76 76 76 304
 - Västerbottens läns landsting 1 450 1 526 1 526 1 526 1 526 7 554
 - Improve 450 566 0 0 1 016
Övriga intäkter 74 96 64 66 69 369
 5 874 6 574 6 658 6 094 6 097 31 297

Kostnader

Verksamhetskostnader

 - Beslutad verksamhet, se bil 4 210 7 807 2 860 2 600 2 800 20 277

Ny verksamhet 0 0 1 704 1 200 1 000 3 904
 

Summa verksamhetskostnader 4 210 7 807 4 564 3 800 3 800 24 181

Verksamhetsnära kostnader

 - Extern kartläggning/analys 0 0 60 60 60 180
 - Extern utvärdering/processtöd 0 0 100 100 100 300
 - Information/gemensam komp.utveckl 0 15 220 220 220 675
Summa verksamhetsnära kostnader 0 15 380 380 380 1 155

Kansli-/administrativa kostnader
 - Arvoden till styrelsen 210 205 199 205 211 1 030
 - Arvoden till revisorer 25 30 30 31 32 148
 - Ekonomisk adm. (lokal, dator, tel) 187 187 191 237 244 1 046
 - Tjänsteman, + tillf anställd 985 1080 1551 840 860 5 316
 - Resor, konferenser/utbildning 136 130 175 185 195 821
 - Övrigt adm 133 90 30 35 40 328
Summa kansli/adm kostnader 1676 1722 2176 1533 1582 8 689

Summa kostnader 5 886 9 544 7 120 5 713 5 762 34 025

Resultat före finansiella poster -12 -2 970 -462 381 335 -2 728

Finansiella intäkter 42 20 20 20 20 122

Resultat efter finansiella poster 30 -2 950 -442 401 355 -2 606
Resultat inkl. överf. fr. föreg. år 3 759 809 367 768 1 123



Bilaga budget 2015 plan 2016-2017

2013 2014 2015 2016 2017
2013-2017

TKR Utfall Prognos Budget Plan Plan Totalt

Verksamhetskostnader

 - Arbetsmarknadstorget 1608 1800 2600 2600 2800 11 408
 - ESF - Hälsans Trädgård 431 350 0 0 0 781
 - ESF - Medurs 350 745 0 0 0 1 095
 - ESF - Spira anställningskompetens 0 1481 0 0 0 1 481
 - ESF - Utsikten 2.0 375 119 0 0 0 494
 - ESF - Spira Integration 200 750 0 0 0 950
 - ESF - Unga In 352 165 0 0 0 517
 - ESF - TExAS 619 580 0 0 0 1 199
 - ESF -Spira Unga 0 888 0 0 0 888
 - ESF - Improve 0 1016 0 0 0 1 016
 - Kartläggning försörjningsstöd 0 200 0 0 0 200
 - KUR-projektet 0 0 60 0 0 60
 - Finsam-Praktikmatchen 275 325 0 0 0 600
 - Förstudie lokal samverkan 0 0 200 0 0 200
S:a verksamhetskostnader 4 210 8 419 2 860 2 600 2 800 20 889
Ny verksamhet 0 0 1 704 1 200 1 000 3 904
S:a totala verksamhetskostnader 4 210 8 419 4 564 3 800 3 800 24 793
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       Sid 1 
 
Innehållsförteckning                           Sid nr 
• Tolkning av bestämmelserna   2 
• Uppräkning av ersättningar   2 
 
• Allmänna bestämmelser 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 3 
Ersättningsberättigade sammanträden m m.  3, 4 
 

• Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade  
       pensions- och semesterförmåner 

Förlorad arbetsinkomst    5 
Förlorad pensionsförmån och arbetskadeförsäkring 5 
Förlorad semesterförmån   5 
Särskilda arbetsförhållanden   6 
 

• Arvoden m m  
Årsarvode    6 
Begränsat arvode    6 

      Begränsning av årsarvode   6 
• Ersättning för kostnader 

Resekostnader    6, 7 
Parkeringsavgift    7  
Barntillsyn    7 
Vård av person som har funktionsnedsättning eller är svårt sjuk 7  
Förtroendevald som har funktionsnedsättning  7  
Övriga kostnader    8 
 

• Övriga bestämmelser 
Hur man begär ersättning   8 
Utbetalning    8 

• Ekonomiska ersättningar till kommunalt förtroendevalda 
Hel- och deltidsengagerade med årsarvode (minst 40%)   9 Bil 1  
Begränsat arvode (under 40%)   10-11 Bil 2  
Begränsat arvode (under 40 %) forts   11 Bil 2 
 

• Ersättning för sammanträde m m 
Arvoden, timersättning och övriga ersättningar  12 Bil 2  
Inläsningsarvode    13 Bil 2  
Partigruppssammanträde, partigruppledarersättning 14 Bil 2      
Restid      15 Bil 2 
 

• Ersättning i kommunala bolag, lekmannarevisorer 16-17 Bil 3 
• Ersättning till rådet för förebyggande av funktionshinder 18 Bil 4 

och pensionärsråd  
• Tillämpning av bestämmelser, övrigt  19  - 20 

 
 



   

 Sid 2
  

         
 
Tolkning av bestämmelserna 
 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser  
avgörs av personalnämnden. 
 
 
Uppräkningar av ersättningar 
 
Så snart resultatet från varje innevarande års förhandlingar om  
fördelning av löneutrymmet för Skellefteå kommuns anställda  
föreligger skall resultatet analyseras. Ett vägt genomsnitt av  
samtliga organisationers löneökningar, uttryckt i procent, skall  
utgöra underlaget för förändring av förtroendevaldas ersättningar.  
Förändringen sker vid det närmaste årsskifte efter det att  
procenttalet kunnat fastställas. 
 

 
 
 
 



   

                                                                                                               Sid 3 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

 
1 §   Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses  
i  4 kap 1 § kommunallagen (2006:369). 
 
Personalnämnden äger i övrigt, i varje särskilt fall, avgöra om  
dessa bestämmelser skall gälla för ledamöter och ersättare  
i kommitté, arbetsgrupp eller dylikt. 
 
Det förutsätts att kommunens bolag och stiftelser tillämpar  
dessa bestämmelser om ersättningar. 
 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent   
av heltid gäller endast §§ 2, 4 st 2, § 5 st 2 och 13 samt i tillämpliga delar 7, 9-
13.  
Avtalet för anställda (ALLMÄNNA BESTÄMMELSER - AB) gäller i  
tillämpliga delar för denna grupp. 
 
Anmärkning 
Varje uppdrag räknas för sig. Dock att ersättning för flera uppdrag under samma 
dag högst kan uppgå till ersättning för hel dag. 
Om uppdrag därutöver är förlagt till kväll, ersätts detta därutöver med högst två 
(2) timersättningar (se sid 12). 
 
Ersättningsberättigade sammanträden m m 
2 §   Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra  
Förtroendevalda, som kallats att närvara, har rätt till ersättning  
enligt vad som närmare anges i dessa bestämmelser för 
 
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,                                                                                           
presidiemöte, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndsutskott,  
nämndsberedningar, liksom revisorernas sammanträden och 
Region Västerbottens fullmäktige. 
 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och  
arbetsgrupper   
 
c) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts av berört organ  
 
d) partigruppsmöten, som hålls med anledning av eller i direkt     
anslutning till sammanträde 



   

 
 
      Sid 4 
e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontakt-     
person, studieresa, kurs eller liknande som resp. nämnde beslutar om  
 
f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personal-                       
organisation eller annan motpart till kommunen 
        
g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än                                  
det den förtroendevalde själv tillhör 
                                                       
h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ 
    Gäller ej ersättare som inte tjänstgör. 
 
i) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det  kommunala        
organ den förtroendevalde själv tillhör 
 
j) besiktning eller inspektion 
 
k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation 
 
l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
 
m) Ordförande- och vice ordförandeträffar. (Gruppledare som ej är  
ordförande eller vice ordförande äger rätt delta i sådana träffar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
  Sid 5    
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT   
FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 
 
Förlorad arbetsinkomst 
3 §   Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst    
i samband med sammanträde och förrättning om han/hon har arbetsinkomst eller 
egen rörelse. 
Förtroendevald ska inför varje mandatperiod genom intyg från arbetsgivare 
verifiera att löneavdrag görs och till vilket belopp. Förändras förhållandena ska 
nytt intyg lämnas.  
Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till schablonersättning motsvarande den kalenderdagberäknade 
sjukpenningen som fastställts av försäkringskassan på 80 % nivån multiplicerad 
med 1,25. 
Ersättning kan lämnas för styrkt överlåten/förlorad föräldrapenning liksom 
förlorad ersättning från arbetslöshetskassa. Högst en dagsersättning vid varje 
tillfälle. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan ersättas med högst det belopp som 
anges i bilaga.  
 
Denna bestämmelse gäller inte för förtroendevald vars uppdrag är 40 % av heltid 
eller mer. Med detta avses även den som med flera uppdrag uppnår 40 % eller 
mer.  
 
 
Förlorad pensionsförmån och arbetsskadeförsäkring 
4 §    
Ersättning utges för förlorad pensionsförmån genom att styrkt förlorad 
arbetsinkomst uppräknas med 4,5 %. 
 
För förtroendevalda  utges pensionsförmån i enlighet med av fullmäktige antaget 
reglemente OPF-KL. 
 
Förtroendevalda omfattas av arbetsskadeförsäkringen TFA. 
 
 
 
 
       



   

      Sid 6     
Förlorad semesterförmån 
5 §   Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 
dock max 12 % på förlorad arbetsinkomst. Till förtroendevalda med minst 40% 
tjänstgöring utges semesterdagstillägg enligt AB:s regler.  
             
Särskilda arbetsförhållanden m m                             
6 §   Rätten till ersättning enligt 3 - 5 §§ (förlorade arbetsinkomst m.m.) 
omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller 
särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de 
förtroendevalda  
fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträde  
eller motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt 3 - 5 §§ omfattar tid för resa till och från  
sammanträdet eller motsvarande. 
       
ARVODEN m.m. 
 
Årsarvode 
7 §   Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller på minst  
40 procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige  
beslutat enligt bilaga.        
 
Begränsat arvode 
8 §   Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 40 procent  
av heltid har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige  
beslutat enligt bilaga.  
 
Begränsning av årsarvoden 
9 § Årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande får högst vara 140 % av 
556 172 kronor och för övriga högst 125 %. Detta gäller uppdrag som ersätts av 
Skellefteå kommun. 
 
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 
  
Resekostnader 
10 §  Ersättning för resekostnader som föranletts av sammanträde eller  
motsvarande inom kommunen ersätts enligt följande grunder. 
 
Vid resa med egen bil från den förtroendevaldes fasta bostad eller  
arbetsplats inom kommunen till sammanträdesplatsen utgår kör- 
längdsersättning i form av kilometerersättning enligt de grunder  



   

      Sid 7 
 
som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala rese- 
avtalet. Det förutsättes att samåkning sker i görligaste mån.  
 
Då annat färdmedel användes, utgår ersättning med styrkt självkostnad        
för billigaste färdsätt. 
 
För hel- och deltidsengagerade med minst 40% tjänstgöring och där  
kommunen tillhandahåller arbetsplats utgår ingen reseersättning  
till och från denna.  
 
Ersättning för färdtid, resekostnader och traktamente vid sammanträden  
eller motsvarande utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts  
för kommunens arbetstagare i de kommunala reseavtalen.     
 
Parkeringsavgift      
11 §  Förtroendevalda får i samband med sammanträde eller förrättning  
i Skellefteå centrum ersättning för erlagd parkeringsavgift.  
 
Ersättning beräknas efter den taxa som tillämpas i Brinken och omfattar                        
- utöver protokollförd sammanträdes- eller förrättningstid - 30 minuter             
(inställnings- resp avgångstid). 
Ersättning utgår även vid eventuella avbrott/ajournering (avbrott för måltid o 
dyl) 
 
Barntillsynskostnader 
12 § Ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av 
deltagande i sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som 
vårdas i den förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte hunnit 
fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. 
 
Ersättningen är högst vad som anges i bilaga. 
 
Vård och tillsyn av person som har funktionsnedsättning eller är svårt sjuk 
13 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person som har 
funktionsnedsättning eller är svårt sjuk och vistas i den förtroendevaldas bostad. 
       



   

      Sid 8 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan 
närstående.       
 
Ersättningen är högst vad som anges i bilaga.  
 
Förtroendevald som har funktionsnedsättning - särskilda kostnader 
14 § Ersättning betalas till förtroendevald som har funktionsnedsättning för de 
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller 
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. 
 
Övriga kostnader 
15 §  För andra kostnader än som avses i 9 - 13 §§ betalas ersättning  
om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa  
kostnader.  
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter  
att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra  
att kostnaderna uppkom.       
       
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
 
Hur man begär ersättning 
16 §  Yrkande om ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst skall framställas  
senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken  
förlusten hänför sig. 
 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas  
senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken         
kostnaden hänför sig. 
 
Utbetalning 
17 §  Ersättning för förlorad semesterförmån betalas ut en gång per år.  
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
 
 
 
 
       
 
       
 



   

      Sid 9 
      Bilaga 1                                                        
 
EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT 
FÖRTROENDEVALDA  fr.o.m.  2015-01-01 
 
 
Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda (40 % av heltid eller mer) 
                
Årsarvode  i % av 556 172 kronor   
 
Kommunstyrelsens ordf                      125 % 
 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordf                     100 % 
 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordf                     20 % 
 
Barn- och grundskolenämnd. ordf      100% 

 
Bygg- och miljönämndens ordf            75% 

 
Gymnasienämndens ordf                      40%  
 
Nämnden för support         40 % 
och lokaler ordf (i uppdraget ingår att vara ordf för  
gemensam nämnd för måltidsverksamheten) 

 
Personalnämndens ordf                        40%  
 
Socialnämndens ordf                                        100% 
 
Tekniska nämndens ordf       50% 
 
Oppositionstid per mandat                                            2,5%     
Utges om mandatet är besatt med namngiven person 
 
I arvodet för ordf och vice ordf  i kommunstyrelsen ingår uppdraget i gemensam 
nämnd för grundläggande IT- kapacitetstjänster. 
                                                                                                                               
 
      
 
 



   

              
      Sid 10 
      Bilaga 2  
BEGRÄNSAT ARVODE  
 
Ersättning i % av 556 172 kronor 
                                 
                                Arbetsutskott 
                                Ordinarie  Ersättare 
  Ordf    
 
Kommunfullmäktige  20  
 
Kommunstyrelsens  
arbetsutskott  -                        20 6,5  
 
Barn- och grund- -   3 - 
skolenämnd 
 
Bygg- och miljönämnd  -  3 - 
 
Fritidsnämnd  30   3          -    
 
Förebyggarrådet  1,5 - 
(FRIS) 
 
Gymnasienämnd -  3 - 
 
Kommunrevision 8    5 (avser 
övriga ledamöter) 
 
Konsumentnämnd 4 
 
Kulturnämnd 20  3 - 
 
Nämnden för support  
och lokaler   -          3          - 
 
 
Vice ordförande ersätts med 20 % av respektive ordförandes arvode. 
Vice ordförande i kommunrevisionen 7 % av 556 172. 
1:e och 2:e vice ordf  i kommunfullmäktige ersätts med 4 % av 556 172. 
 



   

 
      
                          Sid 11 
                          Bilaga 2  
BEGRÄNSAT ARVODE forts  
 
Ersättning i % av 556 172 kronor 
 
   Arbetsutskott 
   Ordi-  Ersättare 
  Ordf  narie 
 
Socialnämnd -        
   AU                                                                   3,75     1,25 
   IFO-AU                                                           3,75     1,25 
 
Teknisk nämnd -  3 - 
(även hamnrörelse) 
 
Valnämnd, valår 10  
           ej valår         2 
 
Överförmyndarnämnd   6  
 
Tillkommande gemensamma nämnder. Beslutas av PN.                    
 
 
Vice ordförandearvode erhåller 20 % av respektive ordförandes arvode. 
 
I ordförande och vice ordförandes årsarvode eller begränsat arvode ingår 
arbetsuppgifter som att rutinmässigt följa förvaltningens/motsvarande arbete, 
besöka förvaltningen för bl.a. information och attest eller annan påskrift av 
handling samt protokollsjustering. 
 
 
 
 
 
 
 
         
       
 



   

       
                                 
                          Sid 12 
                          Bilaga 2                                                                                                                                
ERSÄTTNING FÖR SAMMANTRÄDEN m.m. 
 
Arvode 
För sammanträde utgår ersättning för halvdag om sammanträdet pågår längst 
t.o.m. 4 timmar  
För sammanträde som pågår över 4 timmar utges ersättning för heldag. 
 
Halvdagsersättning är 500 kronor 
Heldagsersättning är 1 000 kronor 
 
Timersättning 
 
Ersättning per timme är heldagsersättning dividerat med 8. Ersättning per 
halvtimme är heldagsarvode dividerat med 16.  För 2015: 125 kronor 
       
Ersättning för del av timme  utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av 
timersättningen. För 2015: 62,50 
 
Övriga ersättningar 
Ersättning för att ordförande och vice ordförande i socialnämnden är tillgängliga 
för akuta beslut i ärenden : 1 013:-/månad.   
När socialnämnden delegerar till annan ledamot utges 254:-/vecka 
 
Ersättning för barntillsyn och vård av person som har funktionshinder eller är 
svårt sjuk ersätts med max 130:-/timme dock högst 1 040:-/dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
       
      Sid 13 
      Bilaga 2 
Inläsningsarvode                                                    
Årsarvode i % av 556 172:- 
 
Ledamöter  och ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 0,7 % 
 
Övriga nämnder 0,7 % av resp. ordförandes arvode. 
 
Inläsningsarvode utgår dock ej till  

• ledamöter och ersättare i arbetsutskott som har rätt till årsarvode eller 
begränsat arvode 

• Förebyggarrådet (FRIS) 
• valnämnden 
• gemensamma nämnder 
• fullmäktige Region Västerbotten 
• folkhälsorådet 
• pensionärsrådet 
• rådet för förebyggande funktionshinder            

       
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

       
     Sid 14  
     Bilaga 2 

 
Förlorad arbetsinkomst – högsta belopp 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad  
arbetsinkomst med högst 351 kr/tim, dock max 2 809 kr/dag. 
 
Partigruppsammanträde 
 
Ersätts med högst 1 timersättning. Styrkt förlorad arbetsförtjänst ersätts med 
högst 1 timersättning (se sid 12). 
Partigrupp lämnar närvarolista till sekreteraren. 

 
Partigruppledare 
 
Partigruppledararersättning utges i form av årsarvode på 20 % av 556 172.  
 
 Utges till gruppledare för  parti som är representerat i kommunfullmäktige och 
innefattar både arvode och förlorad arbetsinkomst. 
 
Årsarvodet innefattar även ersättning till representant som utses av parti som 
inte har valda ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen så kallad insynsplats 
med tillhörande uppdrag. 
 
              
Förlorad arbetsinkomst 
Gäller ej förtroendevald med årsarvode motsvarande 40 % av heltid eller mer. 
Med detta avses även den som med flera uppdrag uppnår 40 % eller mer. 
                           



   

      Sid 15 
      Bilaga 2 
       
ERSÄTTNING FÖR SAMMANTRÄDEN m.m. forts   
       
Restid 
 
Timersättning utgår också för restid enligt följande grunder: 
 
Avstånd från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats 
till/från sammanträdesplatsen, enkel färd 
 
mer än 10 km men högst  22 km 1     timersättning (se sid 12) 
mer än 22  -”-                   34 km 1,5  timersättningar 
mer än 34  -”-                   46 km 2     timersättningar 
mer än 46  -”-                   58 km    2,5  timersättningar   
mer än 58  -”-     70 km 3     timersättningar 
mer än 70  -”-     82 km 3,5  timersättningar 
mer än 82  km      4     timersättningar 
      
      
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

       
      Sid 16 
      Bilaga 3 
ERSÄTTNINGAR  I  KOMMUNALA  BOLAG  FR O M  2015-01-01  
 
AB Skebo Styrelseordförande årsarvode: 75 000 
 Vice ordförande årsarvode: 15 000 

   
AB Polaris Styrelseordförande årsarvode: 50 000 
 Vice ordförande årsarvode: 10 000 
 
AB Skelleftebuss Styrelseordförande årsarvode: 50 000 
 Vice ordförande årsarvode: 10 000 
 
AB Skellefteå City  Styrelseordförande     årsarvode:  25 000 
Airport Vice ordförande         årsarvode:       5 000 
 
AB Skellefteå Styrelseordförande årsarvode:  25 000 
Museum Vice ordförande årsarvode:    5 000 
 
Skellefteå Styrelseordförande årsarvode     300 000 
Kraft AB Vice     -"- årsarvode:      60 000 
 
Till samtliga styrelseledamöter (inkl. ersättare) utgår en ersättning med  
1 500 kronor  per bevistat sammanträde, utbildning eller konferens som är längst 
fyra (4) timmar och 3 000 kronor  för d:o som överstiger fyra (4) timmar. En 
förutsättning är att berörd styrelse eller delegat beslutat om deltagande.     
Inkluderar restidsersättning men ej milpengar.  
 
Skellefteå Kraft Elnät AB   
 
Ordf örande  100 000 
Vice ordförande   20 000 
Ersättning för bevistat sammanträde, utbildning eller konferens utges ej.  



   

      Sid 17 
      Bilaga 3 
Skellefteå Stadshus AB                                                                                 
                                             
Till styrelseledamöter, inkallade styrelseersättare och adjungerade partiers         
gruppledare utgår ersättning per bevistat sammanträde, utbildning eller           
konferens som berörd styrelse eller delegat beslutat. 
 
Ordförande   50 000 
Vice ordförande                              10 000 
Inkluderar restidsersättning men ej milpengar. 
 
Sammanträdestid:  upp t.o.m. fyra (4) timmar 1 500 kr  
                               mer än fyra (4) timmar 3 000 kr    
 
Årsarvode till förtroendevald får för kommunstyrelsens ordförande högst vara 
140 % av 556 172 kronor och för övriga högst 125 %. Detta gäller uppdrag som 
ersätts av Skellefteå kommun. 
      

 
Lekmannarevisorer 
Till lekmannarevisor utgår en ersättning med 1 500 kronor  per bevistat 
revisionstillfälle, sammanträde, utbildning eller konferens som är längst fyra (4) 
timmar och 3 000 kronor  för d:o som överstiger fyra (4) timmar. En 
förutsättning är att berörd styrelse eller delegat beslutat om deltagande.  
Inkluderar restidsersättning men ej milpengar. 



   

      Sid 18 
      Bilaga 4 
 
 
ERSÄTTNING  - RÅDET FÖR FÖREBYGGANDE AV 
FUNKTIONSHINDER OCH PENSIONSNÄRSRÅD 
 
 
Till tjänstgörande ledamöter i pensionärsrådet och rådet för förebyggande av 
funktionshinder, som utses av föreningar, utges halv- eller heldagsarvode (sid 12 
bilaga 2) per ordinarie sammanträde.  
 
Ledamot som har styrkt förlust av arbetsinkomst ersätts som för kommunalt 
förtroendevald.  
 
Reseersättning utbetalas enligt det kommunala reseavtalet. 
 
 



   

      Sid 19 
TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING M M TILL 
KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I SKELLEFTEÅ KOMMUN 
 
§ 2 c)   Protokollsjustering 
Ersättning utges då särskild tid och plats bestämts. 
Tid för justering anges i reseräkningen.  
Om inte tidsomfattning angetts ersätts en halvtimme (praxis).  
Restidsersättning utges enligt bestämmelserna. 
Antal km ska anges för att reseersättning ska erhållas. 
Observera att protokoll även kan sändas per post för protokollsjustering. 
 
§ 2 d)  Partigruppsmöte 
Arvode för 1 timme utges oavsett tidpunkt för mötet. 

 
§ 5  Semesterdagstillägg utbetalas en gång per år – normalt maj månad. 
 
Med förtroendevaldes fasta bostad jämställs sommarbostad. Är sommarbostaden 
belägen utanför kommunen utges körlängdsersättning enbart inom 
kommungränsen. 
 
§ 10 Vid förrättning utom kommunen utges färdtidsersättning i enlighet med 
AB:s bestämmelser. Färdtidsersättning utges ej  för tid mellan kl 08.00 – 17.00 
måndag – fredag. 
 
§ 11 Om parkeringsavgiften för ett år beräknas överstiga kostnaden för  
årskort kan kostnaden för årskort erläggas av respektive nämnd. 
 
Bil 2 Inläsningsarvode 
Mer än ett (1) inläsningsarvode kan utges. Dock ej inläsningsarvode för 
kommunfullmäktige till den som är ledamot/ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Bil 3 I ersättningen som utges per bevistat sammanträde, utbildning eller  
konferens ingår ersättning för förlorad  arbetsinkomst, pensionsförmån, 
semesterförmån och restidsersättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

     Sid 20  
ÖVRIGT       
 
Principer vid förtroendevaldas sjukskr 
ivning m.m. 
 
Förtroendevald som har pågående ledighet från sin ordinarie arbetsgivare  
ska under sjukdom så långt det är möjligt behandlas som kommunens anställda  
beträffande ersättningar och avdrag. Detta såvida ej återgång sker till ordinarie 
arbetsgivare och denna svarar för hela arbetsgivaransvaret.  
 
Förtroendevald med årsarvode  eller begränsat arvode ska avstå detta om 
frånvaro p.g.a. sjukdom eller annan ledighet är längre än 1 månad. 
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Sammanfattning 
 

 
Skellefteå kommun har en vision om att vara 80 000 invånare år 2030. Ett sätt att nå 
detta mål är att främja inflyttningen till kommunen. För att inflyttningen ska bli 
bestående och hållbar  krävs att nya invånares kompetens, kreativitet och arbetskraft tas 
tillvara på bästa sätt. Då stora delar av de nyinflyttade kommuninvånarna är invandrade 
så handlar en del av dessa strategiska frågor om vad som brukar kallas 
integrationspolitik. 

 
Integrationsstrategin är ett led i detta arbete och har som övergripande mål att Skellefteå 
ska bli en attraktiv plats att bo och verka i, för alla människor, oavsett ursprung. Ett 
attraktivt samhälle är tolerant och inkluderande, och mångkultur är en del av dess 
dynamik. En framgångsrik integration bidrar till kommunens attraktivitet och kan på så 
sätt både främja inflyttning och stävja utflyttning.  

 
 Fokusområden 

Integrationsstrategin utgår ifrån en nulägesanalys av situationen i Skellefteå och 
utmynnar i ett antal fokusområden inom vilka Skellefteå kommun ämnar utveckla sitt 
arbete för att främja integrationen i kommunen. 
 
Ledarskap 
Ett synligt politiskt ledarskap, som tydligt kommunicerar kommunens ansats och 
intention gällande befolkningsutvecklingen, är en förutsättning för en lyckosam 
integration. För att även möjliggöra överblick och styrning av det samlade 
integrationsarbetet krävs ett förtydligande av var det strategiska integrationsansvaret 
ligger inom kommunorganisationen.  
 
Tillvarata arbetskraften 
Kommunen bedöms ha ett antal olika sätt att understödja integration och 
befolkningsutveckling genom att uppmärksamma och tillvarata invandrares arbetskraft.  
Skellefteå kommun bör utveckla tillvägagångssätt för att både ta till vara den 
kompetens som redan finns inom kommunen genom invandring och parallellt arbeta 
med rekrytering av nödvändig arbetskraft bland utrikes födda oavsett vistelseort.  
 
Vuxenutbildning  
En välfungerande vuxenutbildning är avgörande för framgångsrika 
integrationsprocesser, inte minst utifrån att många av de som invandrar till Skellefteå 
har en kortare utbildningsbakgrund. Vuxenutbildningens centrala roll och vikten av 
dess samarbete med lokala arbetsgivare är något som bör uppmärksammas och lyftas 
fram. 
 
Barnomsorg och skola 
Under fokusområdet barnomsorg och skola påtalas att för- och grundskolornas viktiga 
arbete för integration, för både barn och föräldrar, bör uppmuntras, lyftas fram och 
stödjas. 
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Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn 
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn beskrivs som ett socialt väl fungerande 
fokusområde med stor framtida potential för befolkningsutvecklingen. För en långsiktig 
hållbarhet i ett potentiellt ökande mottagande bör verksamheten vidareutvecklas mot ett 
allt tydligare utbildnings- och arbetsmarknadsfokus. Förvaltningsövergripande 
samarbete är centralt i utvecklingsarbetet. 
 
Lokalsamhällets engagemang 
Vikten av lokalsamhällets engagemang i integrationsprocesser lyfts fram. En kommunal 
funktion med uppdrag att understödja och uppmuntra ideella krafter och lokala initiativ 
bedöms vara av strategisk vikt för kommunens integrationsprocesser. 
 
Bostäder 
Under fokusområdet bostäder påtalas att den invandrade befolkningen till stor 
utsträckning efterfrågar hyresrätter och att den rådande bristen på tillgängliga 
lägenheter i kommunen utgör ett hinder för inflyttning. För att möjliggöra inflyttning 
till kommunen krävs en aktivare bostadspolitik tillsammans med satsningar från 
byggherrar och fastighetsägare.  
 
Kollektivtrafik 
Ur ett integrationsperspektiv kan tillgång till väl fungerande kollektivtrafik såväl dag- 
som kvällstid vara avgörande för likvärdiga möjligheter till utbildning, arbete och 
service, samt för att kunna delta i förenings- och kulturliv. Även här finns 
utvecklingsmöjligheter inom Skellefteå kommun. 
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1 Inledning 
 

 Skellefteå behöver integration 
Att möta den demografiska utmaningen och verka för en stabil befolkningsutveckling är 
en av de viktigaste framtidsfrågorna som kommunen har att hantera.  
 
Under 2011 minskade Skellefteås befolkning med 69 personer. De senaste 5 åren har 
invånartalen minskat med drygt 750 personer. Utfallet för 2012 är ännu inte klarlagt 
men enligt preliminär data ser resultatet något bättre ut än för 2011. Den långsiktiga 
prognosen är dock alltjämt dyster. Om befolkningen minskar under längre tid kan det få 
betydande konsekvenser, till exempel för skatteunderlag, planering av egna 
verksamheter och förmågan att locka till sig investeringar.  
 
Lokalbefolkning är minskande och även åldrande. Om 20 år kommer antalet personer i 
arbetsför ålder att vara 10 procent färre samtidigt som pensionärerna blir 30 procent fler 
och de som fyllt 80 år nästan 70 procent fler. Antalet unga minskar med 5 procent. 
Detta innebär att färre kommer att behöva försörja fler. Om denna utveckling tillåts 
fortsätta kommer det minskande antalet i arbetsför ålder i kombination med det ökande 
antalet äldre leda till arbetskraftsbrist samtidigt som behoven inom vård och omsorg 
ökar.  En utveckling som skulle innebära stora påfrestningar för kommunens ekonomi. 
 
Den viktigaste komponenten för befolkningens utveckling är flyttningarna. För 
Skellefteås del är utomeuropeisk inflyttning den enda befolkningsförflyttning som 
motsvarar kommunens framtida behov av invånare och arbetskraft. Medan fler utrikes 
födda flyttar till kommunen än från går strömmarna i motsatt riktning bland de inrikes 
födda, se figur 1. Allt tyder på att, framförallt den utomeuropeiska, invandringen till 
Sverige kommer att fortsätta att öka under överskådlig framtid. 
 
Flyttnetto, inrikes respektive utrikes födda 
Skellefteå kommun mellan år 2007 - 2011 

 
Figur 1 Flyttnetto för inrikes respektive utrikes födda i Skellefteå kommun mellan åren 2007 och 2011.  

Källa: SCB 
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2 Om integration 
Integration betyder i det här sammanhanget invånarnas “sammansmältning till en 
enhet” och ska förstås som en dynamisk och mångsidig process som leder till en 
utjämning av människors möjligheter och förutsättningar att i enlighet med svensk 
lagstiftning leva sina liv som de önskar. Motsatsen till integration är segregation som i 
detta sammanhang betyder “särskiljning” och innebär att en människas ursprung har 
långtgående och bestående inflytande över individens livschanser.  

 
Det som idag benämns som integrationspolitik kallades tidigare invandrarpolitik. Om 
invandrarpolitiken var ett politikområde just för invandrare så handlar 
integrationspolitiken om hela befolkningen och allas likvärdighet. Integrationspolitik är 
samhällsövergripande och kan innebära insatser inom alla områden som berör 
invånarnas likvärdiga livschanser.  

 
Vissa kommuner i Sverige, några av de med längst vana av omfattande invandring och 
störst andel invandrade svenskar, har börjat lämna begreppet integration bakom sig. 
Härkomst anses där inte längre relevant för förståelsen av samhällsutvecklingen då 
närmare halva befolkningen har utländsk bakgrund. De talar istället om just likvärdighet 
för och gemenskap mellan samtliga invånare.  
 
För Skellefteås del, med en mycket låg andel invandrare i befolkningen är begreppet 
integration alltjämt aktuellt. Att höja integrationsfrågans status och uppmärksamma de 
strukturella mönster som kan härledas till ursprung möjliggör för kommunen att hantera 
de likvärdighetsfrågor som dessa mönster ger upphov till.  
 
Utrikes respektive inrikes födda människor utgör såklart inte homogena grupper. Det 
enda de med säkerhet har gemensamt är just att de har sitt ursprung i alternativt utanför 
Sverige. I statistik särredovisas trots detta människor utifrån födelseregion. Detta görs 
för att åskådliggöra de skillnader i en människas livschanser som till viss del kan 
härledas till var hon eller han är född. Den följande statistiken är uppdelad utifrån 
geografiskt ursprung. Skillnader inom och mellan grupperna som är kopplade till 
exempelvis kön, ålder och klass beaktas av utrymmesskäl inte.  
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Hur skapas integration? 
Sverige är idag ett av världens stora invandringsländer med över 14 procent av 
befolkningen född utanför landets gränser. Dessvärre har Sverige, i likhet med många 
andra europeiska länder, misslyckats med att tillvarata den resurs som nyanlända utgör. 
Detta tillkortakommande är mest märkbart gällande arbetsmarknadsetablering som 
bland flyktinginvandrare dröjer i genomsnitt sju år, något som även gäller för de med 
hög utbildningsnivå och kvalifikationer. Och sysselsättningsgraden bland utlandsfödda 
är anmärkningsvärt lägre än bland infödda svenskar. 
 
Kanada lyfts ofta fram som ett föregångsland inom integrationsområdet. I Kanada är 
sysselsättningen bland utrikes födda hög, nästan i paritet med de inrikes födda och 
invandringen är inte bara accepterad utan beskrivs som populär bland befolkningen. 
Även om förutsättningarna och invandringen skiljer sig markant åt mellan Sverige och 
Kanada kan vissa generella lärdomar dras från det nordamerikanska exemplet.  
 
Kanadas invandringspolitik har präglats av en offentlig betoning på invandring som en 
positiv möjlighet. Kanada har dessutom ”massinvandring” som nationell strategi för 
befolkningsutveckling, innovation och tillväxt. Detta anses bidra till det faktum att 
kanadensarna vill ha och är generellt sett mycket positiva till invandrare, vilket är en 
grundförutsättning för en fortsatt hög invandring. Därutöver är ca 60 procent av 
invandringen arbetskraftsinvandring. Detta underlättar ekonomisk integration och bidrar 
till en generellt positiv inställning till invandring.  
 
Kanadas mottagande av invandrare har ett tydligt arbetsmarknadsfokus. Nyanlända 
erbjuds förvisso språkutbildning vid behov men språkstudier är inte något som per 
automatik erbjuds eller förväntas. Såväl kanadensiska som svenska studier tyder på att 
utdragna språkstudier inte stärker en individs chanser till ett jobb utan att det tvärtom 
finns inlåsningseffekter i generella språkstudier utan arbetsmarknadskontakter.  
 
Det är istället en tidig kontakt med arbetsmarknaden, genom studiebesök, praktikplatser 
och olika kortare och längre anställningar som främjar integrationen på 
arbetsmarknaden i Sverige såväl som i Kanada.  
 
I Kanada är det delstaterna som har ansvaret för integrationsprogram och det är ofta 
icke-statliga organisationer som tillhandahåller tjänsterna. Detta skapar breda 
kontaktytor mellan invandrare och lokalsamhällen som underlättar informella kontakter 
och nätverk mellan nya och gamla invånare. Ett brett lokalt ägande underlättar också 
deltagande och engagemang från mer etablerade invandrare. De kommuner i Sverige 
som har lyckats bäst med integration och arbetsmarknadsetablering av utrikes födda har 
också de arbetat i nära samarbete med civilsamhället och det lokala näringslivet. 
Mottagandet av nyanlända måste anpassas efter lokala förhållanden. 
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3 Skellefteå idag 
I Skellefteå kommun bor mer än 60 nationaliteter och drygt 4000 människor som är 
födda i ett annat land än Sverige. Det motsvarar 6 procent av befolkningen och är 
nationellt och internationellt sett en väldigt låg andel. I delar av Sveriges 
storstadsregioner är upp emot 40 procent av invånarna utrikes födda. Den låga andelen 
utrikes födda invånare i Skellefteå innebär att integrationspolitiken i kommunen har 
andra förutsättningar än den nationellt förda politiken.          
 
Skellefteås jämförelsevis stora andel inrikes födda befolkning innebär att Skelleftebor 
har förhållandevis begränsade möjligheter att tillgodogöra sig de erfarenheter och 
kompetenser som skapas i mångkulturella miljöer. Men det finns såklart goda exempel. 
Ett antal idrottsklubbar och ekumeniska samfund attraherar och tillvaratar människor 
oavsett bakgrund och har på så sätt blivit genuint mångkulturella mötesplatser. De 
erfarenheter som mångkulturella miljöer erbjuder innebär kompetenser att tillvarata för 
kommunens samtliga invånare, föreningar och arbetsplatser.   

 
 Boende 

Den svenska bostadsmarknaden är segregerad vilket betyder att olika 
befolkningsgrupper ofta bor åtskilda från varandra. Så är det till viss del också i 
Skellefteå. Här är chansen till en granne med andra erfarenheter än ens egna störst i 
stadsdelarna Anderstorp och Morö Backe, eller i tätorterna Boliden och Jörn (Se figur 
2). Detta förklaras av att det i dessa områden finns gott om kommunalägda hyresrätter. 
Över hela landet bor personer med utländsk bakgrund, i synnerhet de med ursprung 
utanför västvärlden, betydligt oftare än resten av befolkningen i hyresrätter och i 
områden som präglas av hyresbestånd. Vissa områden som Stämningsgården och Tuvan 
utmärker sig som mer eller mindre totalt segregerade med i stort sett enbart inrikes 
födda invånare. 
 
Figur 2 visar folkbokförda i Skellefteå kommun, asylsökande är inte inräknade. 
Gruppen utrikes födda innefattar personer födda utanför Sverige, folkbokförda i 
Skellefteå kommun med svenskt och/eller utländskt medborgarskap. Observera att vissa 
områden i den undre kartan har en liten befolkning på endast ett hundratal personer. 
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Andel utrikes födda 
Folkbokförda i Skellefteå kommun år 2011 

 
Figur 2 Andel utrikes födda av folkbokförda i Skellefteå kommun år 2011.      

Källa: SCB 
 

Människors val och valmöjligheter när det gäller boende har att göra med många olika 
faktorer. Boendesegregation handlar delvis om egna inkomster och sysselsätning, men 
kan också handla om offentliga rutiner. Personer som flyttar till Skellefteå med 
flyktingbakgrund erbjuds exempelvis genom flyktingmottagningen boende i Skebo:s 
lägenheter och hamnar därmed i vissa områden. 

 
Boendesegregation kan också härledas till diskriminering inom hyresmarknaden. En 
svensk undersökning genomförd av Hyresgästföreningen fann olika former av indirekt 
eller direkt diskriminering i 41 procent av kontakterna mellan hyresvärdar och en 
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bostadssökande med utländskt namn. Motsvarande undersökning har inte genomförts  
lokalt och det finns som nämnts fler möjliga förklaringar än diskriminering till att de 
flesta utrikes födda bor i Skebo:s lägenheter.  
 
Ytterligare en aspekt som berör integration och människors boende i kommunen  
handlar om Migrationsverket verksamhet. Under slutet av 2012 bor det drygt 1400 
asylsökande människor i Migrationsverkets anläggningsboenden i kommunen. Dessa 
människor och deras livsbetingelser påverkar såklart de samhällen de bor i men riskerar 
att glömmas bort i den kommunala samhällsplaneringen då de inte syns i statistiken.  
Därutöver angår de asylsökande människornas livssituation i allra högsta grad 
kommunens övriga invånare som, framförallt i serviceorterna, engagerar sig i deras 
välbefinnande.  Migrationsverkets verksamhet och dess konsekvenser påverkar på 
många sätt förutsättningarna för det kommunala integrationsarbetet. 

  
 Deltagande 

 
 Samhälle 

Som ny i ett land uppkommer många praktiska frågor som rör samhälle och 
myndigheter. Möjligheten att löpande kunna tillgodogöra sig information kring detta är 
viktigt för både integration och demokrati.  
 
I Sverige innehar Arbetsförmedlingen, sedan december 2010, det så kallade 
etableringsansvaret för nyanlända invandrare. Inom etableringsansvaret ska 
myndigheten i samverkan med kommuner och andra offentliga aktörer arbetar för de 
nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Etableringsreformen är ännu 
inte två år fyllda och utvärderas fortlöpande. Arbetsförmedlingen konstaterar i sin egen 
uppföljning att myndigheten bland annat inte förmår möta de behov av social och 
praktisk natur som de nyinflyttade har. 
 
Arbetsförmedlingen i Skellefteå bekräftar denna bild. Handläggarna har begränsad tid 
för varje nyinflyttad och en stor del av handläggarnas tid upptas av praktiska 
frågeställningar. Detta hämmar till viss del arbetsförmedlarnas möjlighet att jobba med 
arbetsmarknadsetablering. Resultatet av detta är, förutom risken för en försenad 
arbetsmarknadsetablering, att grundläggande kunskapsbehov rörande praktiska, sociala 
och samhälleliga frågor kvarstår långt efter etableringsåren. Statskontoret konstaterar i 
sin uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen att en utökad 
samverkan mellan myndigheter är eftersträvansvärd. 
 
Möjligheten till deltagande handlar så klart om mycket mer än samhällsinformation. 
Deltagande handlar om att finna sin plats bland andra i samhällsgemenskapen. I 
samhällen med få mångkulturella mötesplatser har föreningslivet visat sig vara en viktig 
träffpunkt för människor med olika bakgrund. Deltagande i en förening erbjuder också 
ingångar till ett bredare samhällsengagemang då forskning funnit att föreningsaktivitet 
bland annat leder till ökat politiskt deltagande. Detta kan kanske förklaras med att en 
viktig komponent för en människas samhällsintegration är den subjektiva upplevelsen 
av den egna integrationen. Alltså, en persons upplevelse av sig själv som en del av det 
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omgivande samhället påverkar hur mycket hon eller han deltar i samhällslivet. Om en 
person saknar beröringspunkter med samhället är det lätt att sluta sig ytterligare. Medan 
deltagande i en gemensam fritidsaktivitet eller medlemskap i en förening kan vara det 
som gör att en person slår rot och blommar ut.  
 
I Skellefteå finns av tradition ett starkt föreningsliv med allt från folkbildningsaktörer 
till idrotts- och kulturföreningar. En del av dessa spelar en viktig roll vad gäller att 
knyta kontakter mellan nya och gamla Skelleftebor. 

  
 Politik 

Det saknas statistik över lokalt valdeltagande uppdelat på ursprung. Vad vi däremot kan 
se med hjälp av statistisk är andelen utrikes födda bland de nominerade och valda i 
Skellefteås kommunfullmäktige. Figuren nedan visar en stadigt positiv trend vad gäller 
utrikes födda nominerade, och en ojämnre men över lag positiv trend vad gäller valda 
sedan valet 1991 då ingen utrikes född valdes in i kommunfullmäktige. Andelen utrikes 
födda bland både nominerade och valda överstiger idag andelen i befolkningen. Kanske 
kan även några av Skellefteås politiska partier läggas till listan över mångkulturella 
mötesplatser i kommunen? 
 
Andel utrikes födda av valda och nominerade  
Fullmäktige Skellefteå kommun 

 
 
Figur 3 Andel utrikes födda av valda och nominerade till fullmäktige, Skellefteå kommun, mellan år 1991 
och 2010.   

Källa: SCB 
 
 Sysselsättning 

I Sverige har utrikes födda generellt lägre sysselsättningsgrad än inrikes födda. Inom 
gruppen skiljer sig sysselsättningsgraden markant både beroende på ursprungsregion 
och tid i Sverige. Den är lägre bland utomeuropeiska invandrare och högre främst bland 
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de som invandrat från Västeuropa. Sysselsättningsgraden är låg bland nyanlända, men 
stiger med vistelsetiden. Invandrare med kort utbildning har lägre sysselsättningsgrad 
än de högutbildade och de med utländsk utbildning har lägre sysselsättningsgrad än de 
som utbildat sig i Sverige. 
 
Figur 4 visar sysselsättningsnivåer uppdelat på ursprungsregion, i Skellefteå och i riket. 
Noterbart är att Skellefteå ligger något över rikssnittet gällande förvärvsarbete för 
inrikes födda samt människor födda i våra nordiska grannländer. Men också att 
kommunens arbetsmarknad ligger märkbart under  rikssnittet när det gäller att tillvarata 
den samlade kompetensen i arbetskraftsreserven, framförallt kompetensen hos 
människor med andra erfarenheter än de traditionellt svenska och nordiska. 

 
Andel förvärvsarbetande efter födelseregion 
Folkbokförda i Skellefteå kommun och riket år 2010 

 
Figur 4 Andel förvärvsarbetande, folkbokförda i Skellefteå kommun och riket år 2010, efter födelseregion. 

Källa: SCB  
 

En lokal arbetsmarknad som effektivt förmår ta tillvara på den totala arbetskraftens 
förmågor är ett viktigt led i en fungerande kompetensförsörjning. Och att alla 
människor får chansen att delta och bidra på arbetsmarknaden är en förutsättning för ett 
hållbart välfärdssamhälle. Studier visar att både kvantitet och kvalitet på tidig 
yrkeserfarenhet i Sverige spelar stor roll för framtida position på arbetsmarknaden, och 
det är viktigt att välutbildade utrikes födda snabbt får jobb i nivå med sin kompetens för 
att inte riskera att fastna i jobb som de är överkvalificerade för. 
 

 Företagande 
Invandrare medför två potentiellt nya marknader till sina nya hemländer. Den ena är 
den lokala som skapas av invandringen inom vilken invandrarna själva är konsumenter 
av nya varor och tjänster. Den andra är en potentiellt ny internationell marknad inom 
vilken invandrare medför kunskaper och eventuella kontaktnät. 
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Som figur 5 visar är andelen företagare högre bland utrikes än inrikes födda 
förvärvsarbetande, både i Skellefteå och i riket. Högst är andelen bland de som är födda 
i EU/EFTA exklusive Norden. En nationell redovisning från Verket för 
näringslivsutveckling visar att motiven till att starta ett eget företag är ungefär desamma 
oavsett bakgrund. Även finansieringen av företagsstarten sker i huvudsak på samma 
sätt, i 60–70 procent av fallen huvudsakligen med egna medel. Utlandsfödda företagare 
är generellt mer positivt inställda än inrikes födda till att låta företaget växa och till att 
anställa fler. 
 
Andel företagare av de förvärvsarbetande efter födelseregion  
Folkbokförda i Skellefteå kommun och riket år 2010 

 
Figur 5 Andel företagare av de förvärvsarbetande, folkbokförda i Skellefteå kommun och riket år 2010, 
efter födelseregion.           

Källa: SCB  
 
Oavsett företagarens bakgrund är de vanligaste upplevda hindren för företagets tillväxt 
desamma: brist på egen tid, lagar och regelverk samt hård konkurrens. Utlandsfödda 
företagare upplever i högre grad än svenskfödda att bristande tillgång till kapital, både 
lån och externt ägarkapital, begränsar företagets utveckling och tillväxt. Tillgången till 
nätverk är också mindre bland utlandsfödda än inrikes födda småföretagare, liksom 
kännedomen om offentligt finansierad rådgivning och information.  
 

 Inkomst 
Den ekonomiska standarden för utrikes födda varierar beroende dels på vilket land en 
person kommer ifrån, dels på hur länge personen har bott i Sverige. Invandrare från 
Norden och övriga EU-länder har en ekonomisk standard som ligger högre än den gör 
för invandrare från länder utanför EU. Lägst ekonomisk standard har gruppen med 
kortast vistelsetid i landet.  
 
Tabellen nedan visar att en inrikes född Skelleftebos genomsnittliga årsinkomst år 2010 
motsvarade 220 480 kronor i jämförelse med en person med ursprung utanför EU/EFTA 
vars genomsnitt var 144 160 kronor.  
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Genomsnittlig disponibel inkomst, antal prisbasbelopp  
Folkbokförda i Skellefteå kommun och riket år 2010, efter födelseregion 

 
Figur 6 Genomsnittlig disponibel inkomst i antal prisbasbelopp bland folkbokförda i Skellefteå kommun 
och riket år 2010, efter födelseregion. 1 prisbasbelopp år 2010 = 42 400 kronor.  

Källa: SCB  
 

Barnfattigdom  
Enligt Rädda barnens definition av fattigdom löper utrikes födda barn eller barn med 
minst en utrikes född förälder fem gånger större risk att hamna i barnfattigdom. Nästan 
vart tredje barn med utländsk bakgrund lever i ekonomisk fattigdom, jämfört med ett av 
sexton barn med föräldrar födda i Sverige. Klyftorna mellan barnfamiljer med svensk 
respektive utländsk bakgrund har ökat under hela 2000-talet. Utvecklingen kan tolkas 
som ett resultat av utrikes födda personers utsatthet på arbetsmarknaden och bristande 
förankring i offentliga trygghetssystem vid exempelvis föräldraledighet, sjukdom och 
arbetslöshet.  
 
I Skellefteå lever drygt 5 procent av barnen med svensk bakgrund i barnfattigdom 
medan siffran är närmare 37 procent för barn med utländsk bakgrund. Detta placerar 
kommunen under rikssnittet vad gäller skillnad mellan fattigdom bland barn med 
svensk respektive utländsk bakgrund.  

 
 Utbildning 

Det är ungefär lika vanligt bland invandrare som bland inrikes födda att ha en 
eftergymnasial utbildning, medan det är ovanligare bland utrikes födda att ha en 
utbildning som motsvarar gymnasienivå i Sverige. En större andel av de utrikes födda 
har endast förgymnasial utbildning.  
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Utbildningsnivå på unga arbetssökande 
Inskrivna på arbetsförmedlingen Skellefteå 2012-05-03 

 
Figur 7 Andel med förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial utbildning inom grupperna utrikes födda 
respektive inrikes födda under 25 år, inskrivna på Arbetsförmedlingen i Skellefteå 2012-05-03.  

Källa: Arbetsförmedlingen Skellefteå   
 
Figur 7 visar utbildningsnivå på arbetssökande unga vuxna i Skellefteå. Statistiken är 
uppdelad i två grupper; utrikes födda under 25 år och inrikes födda under 25 år, och 
visar hur stor andel inom respektive grupp som har förgymnasial, gymnasial och 
eftergymnasial utbildning. Bland de utrikes födda unga vuxna som söker arbete har 
majoriteten (52 procent) endast förgymnasial utbildning medan den stora majoriteten 
(80 procent) av de inrikes födda har gymnasial utbildning.  
 
Nationell statistik visar skillnader i utbildningsresultat, inom utbildningsnivåerna, 
mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund. Dessa kan till övervägande del 
förklaras med skillnader i socioekonomisk bakgrund och av att elever anlänt till Sverige 
sent under sin skoltid. Barns utbildningsresultat har genomgående ett starkt samband 
med föräldrarnas utbildningsnivå och position på arbetsmarknaden. Det är vanligare 
bland elever med utländsk bakgrund än bland elever med svensk bakgrund att 
föräldrarna är arbetslösa eller endast har förgymnasial utbildning. Som presenterats 
ovan har hushåll med utländsk bakgrund lägre genomsnittliga inkomster än hushåll med 
svensk bakgrund, och det är även vanligare att familjerna uppbär försörjningsstöd.  
 
Elever som invandrat sent under skolgången och därmed inte har genomgått hela den 
svenska grundskolan uppnår betydligt sämre genomsnittliga resultat än elever som gått 
hela skoltiden i Sverige. Inte oväntat är skillnaden större ju senare under skolgången 
eleven invandrat. De som invandrat i 16-17 års ålder är en grupp som uppvisar stora 
svårigheter att tillgodogöra sig gymnasiekompetens inom det traditionella svenska 
utbildningssystemet. Dagens gymnasieskola klarar helt enkelt inte av att kompensera de 
sent anlända eleverna för skillnader i språkkunskaper eller andra förkunskaper.  
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Skellefteås har ett relativt omfattande mottagande av ensamkommande 
flyktingungdomar inom detta åldersspann. Och även ”våra” ungdomar uppvisar 
svårigheter att klara av gymnasieskolan under rådande förutsättningar.  
 
Utifrån Skellefteås erfarenheter är dessa ungdomar generellt sett kompetenta och 
målmedvetna utan någon uppenbar social problematik förutom att de saknar familj och 
nätverk i Sverige. Deras mål är att få ett jobb och deras huvudsakliga utmaning är att 
tillgodogöra sig språk och utbildning. Trots att utbildning är ungdomarnas största 
utmaning så fördelas de statliga medel som tillfaller Skellefteå i anslutning till 
mottagandet av flyktingungdomar i stort sett uteslutande inom socialförvaltningen. 
Detta leder till att ett 20-tal pedagoger arbetar med ungdomarnas utbildning medan tre 
gånger så många arbetar med deras sociala omsorg. Det nationella regelverk som bidrar 
till denna snedvridna prioritering, bland annat genom att kräva att ungdomarna 
inkvarteras i Hem för vård och boende (HVB), är under revision.  

 
För alla grupper på den svenska arbetsmarknaden finns ett tydligt samband mellan 
utbildningsnivå och chansen till arbete. I Skellefteå motsvarar de arbetssökandes 
utbildningsnivå, oavsett ursprung, inte arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. 
Arbetsmarknadens utveckling de senaste årtiondet har lett till ökade utbildningskrav 
och specialisering och i framtiden kommer det att bli allt svårare att etablera sig 
långsiktigt på arbetsmarknaden utan att ha genomgått åtminstone grund- och 
gymnasieskolan med godkända resultat. 
 

 Skellefteå kommuns arbete med integrationsfrågor idag 
Skellefteå kommun har en liten andel utlandsfödd befolkning och har, likt övriga 
Sverige, ännu inte funnit vägar för att tillvarata invandringens eller den invandrade 
befolkningens fulla potential. Skellefteå ligger under rikssnittet gällande utrikes föddas 
sysselsättningsnivåer, disponibla inkomster och barnfattigdom.  
 
Sedan december 2010 har Arbetsförmedlingen det nationella ansvaret för nyanlända 
invandrares etablering under de första två åren. Efter ”etableringsåren” övergår de 
”nyanlända” till att vara kommuninvånare. Trots att det nationella uppdraget ligger hos 
en statlig myndighet så arbetar många människor i Skellefteå kommun dagligen med 
integrationsrelaterade frågor som berör människor både inom och efter etableringsåren. 
Vid en översyn av de samlade aktiviteterna står det klart att de kommunala resurserna i 
första hand läggs på socialt omhändertagande.  
 
Denna prioritering, som å ena sidan kan förklaras med att inom etableringsreformen är 
kommunens ansvar primärt socialt, är ur ett mer långsiktigt perspektiv kontraproduktiv 
för integrationen. Forskning och erfarenhet från både Sverige och Kanada tyder på att 
integrationsaktörer i så stor utsträckning som möjligt bör fokusera mer på ett långsiktigt 
arbetsmarknadsfokuserat tillvaratagande än på det sociala omhändertagandet.  
 
Inom kommunen är olika verksamheter som är av vikt för integrationsprocesserna och 
befolkningsutvecklingen uppdelade på olika förvaltningar och enheter med mer eller 
mindre kontakt eller förståelse för att vara en del av en gemensam helhet.  
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Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är ett exempel på detta. Det sköts idag 
inom socialkontoret relativt avskilt från Skellefteå kommuns övriga integrationsarbete.  
Denna verksamhet har lyfts fram nationellt som ett framgångsrikt exempel och är 
dokumenterat socialt välfungerande.  
 
Trots det socialt välfungerande mottagandet utgör Skellefteå kommun inget undantag 
då det gäller de ensamkommande ungdomarnas knappa skolresultat.  Det stora flertalet 
fullgör inte ett gymnasieprogram eller motsvarande utbildningsnivå. Detta innebär stora 
och bestående utmaningar gällande arbetsmarknadsetablering och egen försörjning och 
onödiga kostnader för både samhälle och individ. Insikt i de utmaningar som de 
ensamkommande står inför är exempel på sådant bör leda till förvaltningsövergripande 
samarbete i ett tidigt skede av mottagandet.  

 
Ett annat exempel av vikt för befolkningsutvecklingen är de många utrikesfödda som 
lämnar kommunen så snart de beviljas uppehållstillstånd. Årligen delges drygt 700 
människor som vistas i Skellefteå uppehållstillstånd. Av dessa stannar endast ett 
hundratal kvar i kommunen. Många som lämnar kommunen gör det utan att ens 
överväga att stanna kvar i Skellefteå då de inte har erbjudits någon information om 
Skellefteå som plats eller kommunen som arbetsgivare. Detta bidrar till att, framförallt 
de högutbildade, i stor utsträckning lämnar Skellefteå i samband med eller strax efter att 
de beviljas uppehållstillstånd i Sverige. 
 
Det integrationsarbete som sker i Skellefteå idag saknar ett samlat ledarskap och en 
gemensam förståelse för det sammanlagda integrationsarbetet och dess utfall.  
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4 Fokusområden 
 
Skellefteå strävar efter att vara en attraktiv kommun att bo och verka i för alla sorters 
människor. För att nå Skellefteå kommuns mål om att vara 80 000 invånare år 2030 så 
krävs en årlig nettoinflyttning på 700 personer. För att en sådan befolkningsutveckling 
ska kunna komma till stånd och dessutom vara långsiktigt hållbar krävs en strategi för 
att Skellefteå kommun i allt högre utsträckning ska förmå tillvarata kraften och 
potentialen inom den invandrade befolkningen. Följande fokusområden har identifierats 
som prioriterade för att understödja integration i kommunen. Integration som i sin tur 
förväntas bidra till att Skellefteå blir en attraktivare plats med växande befolkning. 
 

 Ledarskap 
Då Skellefteå vill arbeta med invandring och integration som ett led i 
befolkningsutveckling och kompetensförsörjning är det viktigt att tydliggöra och 
kommunicera denna intention, dess bakgrund, strategi och mål.  
 
Ett synligt politiskt ledarskap i frågan lägger grunden för ett långsiktigt och 
framgångsrikt integrationsarbete. Integrationsfrågan bör markeras som prioriterad 
genom offentliga uttalanden och deltagande vid arrangemang och tydligt kopplas 
samman med målet om att bli 80 000 invånare 2030. Integrationsarbetet skulle stärkas 
av en politiskt uttryckt samsyn kring invandring som ett prioriterat område för att nå 
kommunala befolkningsmål och att integration är en förutsättning för att detta ska gå 
att genomföra. 

  
Ett tydligt ledarskap som konsekvent förmår förmedla fakta kring invandring och 
integration samt kommunens intentioner gällande befolkningsutvecklingen är viktigt för 
medborgarnas förståelse, engagemang och attityder rörande densamma. 
 
För att både internt och externt kunna vara tydlig med intention, strategi och mål kring 
befolkningsfrågan krävs ett förtydligande av var det övergripande kommunala ansvaret 
för integrationsfrågan hanteras. Ett sådant mandat är nödvändigt för att möjliggöra 
överblick, styrning, uppföljning och analys av det samlade integrationsarbetet i 
kommunen. 

 
 
Tillvarata arbetskraften 
Samhällsekonomiskt anses det mer lönsamt att få den redan invandrade befolkningen i 
arbete än att rekrytera arbetskraftsinvandrare från andra länder. Arbetskraftsinvandring 
anses dock underlätta ekonomisk integration mellan befolkningsgrupper och bidrar till 
en generellt positiv inställning till invandring.  
 
Skellefteå kommun bör utveckla tillvägagångssätt för att både ta till vara den 
kompetens som redan finns inom kommunen genom invandring och parallellt arbeta 
med rekrytering av nödvändig arbetskraft bland utrikes födda oavsett vistelseort.  
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Skellefteå kommun kan underlätta internationell arbetskraftsinvandring genom att 
utveckla den kommunala inflyttarservicen. Det lokala näringslivet efterfrågar en 
kommunal funktion som genom att tillhandahålla information om bland annat service, 
bostäder, barnomsorg, skola och samhälle skulle understödja näringslivets 
rekryteringsprocesser av utrikisk kompetens.  
 
Det är även möjligt att av integrationsstrategiska skäl aktivt eftersträva att rekrytera 
utrikesfödd kompetens till Skellefteå kommun från Sveriges storstadsregioner. 
 
Skellefteå kommun har även möjlighet att arbeta med internationell 
arbetskraftsrekrytering lokalt genom att marknadsföra Skellefteå som bosättningsort 
och som arbetsgivare gentemot de invandrare som genom Migrationsverkets 
verksamhet redan finns inom kommunens gränser. 
 
Vuxenutbildning  
Många av de människor som invandrat till Skellefteå i vuxen ålder har en begränsad 
skolbakgrund. För att möjliggöra för samtliga kommuninnevånare att finna ett 
meningsfullt sammanhang i kommunen är det viktigt att vidareutveckla den utbildning 
som erbjuds nyanlända kommuninvånare.  
 
Erfarenheter visar att generella språkstudier utan arbetsmarknadskontakter riskerar att 
leda bort från arbetsmarknaden och de nätverk som kan leda till jobb, vänskap och 
integration. Språkstudier bör i så stor utsträckning som möjligt individanpassas och 
integreras med arbetsplatsförlagd praktik och/eller integreras med yrkesstudier.  
 
Individanpassade utbildningar i svenska med mycket arbetsplatsförlagd utbildning kan 
förutom att ge nyanlända Skellefteåbor en bra start på språk och yrkesliv, bidra till 
kommunens kompetensförsörjning, hejda utflyttning samt kan genom att nationellt 
erbjuda utbildningsplatser ligga till grund för nyinflyttning till kommunen.  
 
Skellefteå kommunen bör utveckla modeller för att erbjuda språkstudenter kontaktytor 
gentemot det kommunala arbetslivet och i samarbete med näringslivet utveckla ingångar 
även till de privata arbetsgivarna. I detta utvecklingsarbete är det lokala näringslivet en 
oersättlig partner vars intresse och aktiva engagemang är en förutsättning för att 
utbildningsspåren ska motsvara reella behov hos lokala arbetsgivare. 
 
 Barnomsorg och skola 
Utbildningsväsendet spelar ur integrationsperspektiv en väsentlig roll för både individ 
och samhälle, barn och föräldrar. Förskola och skola är viktiga platser inte bara för 
omsorg och pedagogisk verksamhet utan också för mellanmänskliga möten och 
integration. I förskolor och skolor möts och beblandas dagligen barn och elever med 
olika ursprung och erfarenheter. För att därutöver fylla en integrerande funktion visavi 
föräldrar krävs att föräldrarna engagerar sig i sina barns skolgång. Föräldrarnas 
engagemang är dessutom en viktig faktor för elevers resultat av skolarbetet. 
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Nyanlända föräldrar har ofta begränsad kontakt med förskola och skola. Insatser som 
uppmuntrar och underlättar alla föräldrars aktiva insyn i, förståelse för och delaktighet i 
för- och grundskoleverksamhet bör främjas. Alla föräldrar kan, oavsett skolbakgrund, 
vara ett gott stöd under sitt barns skolgång. Goda erfarenheter och kunskaper från 
förskola och skola främjar integration och en väl fungerande demokrati.  
 
För- och grundskolor och deras arbete för integration, för både barn och föräldrar, bör 
uppmuntras, lyftas fram och stödjas. 
 
Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn 
Mottagandet av ensamkommande ungdomar är behjärtansvärt och har också stor 
potential för Skellefteås framtida befolkningsutveckling. Antalet ensamkommande barn 
som söker sig till Sverige ökar kontinuerligt och Skellefteå är en av de kommuner i 
landet som tar emot flest med 52 löpande platser.  För att ett fortsatt omfattande och 
eventuellt ökande mottagande ska vara hållbart krävs att de utmaningar som de 
ensamkommande stöter på rörande utbildning och arbetsmarknadsetablering adresseras 
tidigt och kontinuerligt i mottagandet. 
 
Mottagandet av ensamkommande sköts idag inom socialkontoret relativt avskilt från 
Skellefteå kommuns övriga integrationsarbete. Socialkontoret, gymnasieskolan, 
vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten bör samverka för att mobilisera resurser 
utifrån en gemensam förståelse av dessa ungdomars situation och framtidsutsikter. Ökad 
samverkan mellan förvaltningar bör leda till ökat fokus på pedagogisk verksamhet, 
studievägledning, studiestöd och arbetsmarknadsintroduktion. Därutöver kan 
kommunen som arbetsgivare samt övriga lokala arbetsgivare uppmuntras att fylla en 
funktion inom integrationen av de ensamkommande barnen. 
 
Mottagandet av de ensamkommande ungdomarna kan i ökad utsträckning inriktas på att 
tillvarata deras potential som framtidens samhällsbärare. 
 
Lokalsamhällets engagemang 
Integration skapas då människor av olika ursprung men likvärdiga livschanser möts, 
beblandas och berikar varandras erfarenheter.  För att möjliggöra detta är det viktigt att 
ge stort utrymme för lokalsamhällets och den ideella sektors engagemang. Lokala 
fritids- och kulturföreningar liksom kulturinrättningar är exempelvis viktiga arenor för 
möten och integration. 
 
I och med etableringsreformen har Arbetsförmedlingen ålagts det samlade nationella 
etableringsansvaret för nyanlända invandrare. Då Arbetsförmedlingens uppdrag är 
nationellt tillåter det till synes ingen anpassning till lokala förhållanden.  

 
I Skellefteå kommun kan det vara svårt för invånare, föreningar, företag eller 
kulturinrättningar som vill engagera sig i integrationsrelaterade insatser att hitta en 
ingång, en mötesplats eller ett bollplank för idéer. Arbetsförmedlingens nationella 
regelverk uppfattas som ett svårforcerat hinder för ideella krafter och lokala initiativ 
riskerar att gå förlorat om allt för mycket centralstyrs. Detta är olyckligt då det är i 
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lokalsamhället en nyanländ ska hitta sin plats och det är en lokal arbetsgivare som kan 
erbjuda en praktik eller anställning och det är bland lokalbefolkningen de nyanlända ska 
känna sig välkomna och finna sig till rätta.  
 
Ett kommunalt nav som kan understödja integrationsprocesser genom att lättillgängligt 
tillhandahålla information, erfarenheter, kontakter, mötesplatser och 
kommunikationskanaler mellan nya invånare och lokalsamhället och dess aktörer skulle 
vara av strategisk vikt för att underlätta lokalsamhällets aktiva deltagande i 
integrationsarbetet. 
 

 Bostäder   
Ett lågt bostadsbyggande har skapat bostadsbrist i delar av Skellefteå kommun. Behoven 
är störst i de centrala delarna av Skellefteå men även i flera andra tätorter är efterfrågan 
större än utbudet. Allmännyttan har låg vakansgrad och bland privata fastighetsägare är 
omsättningen ringa och endast enstaka bostäder finns lediga. Oklara förhållanden för 
många invandrande kring utbildning, sysselsättning och ekonomiska villkor styr 
efterfrågan mot hyreslägenheter. Bristen på lediga bostäder är besvärande och potentiell 
inflyttning förhindras därför. Den invandrande befolkningen efterfrågar främst hyresrätt 
samtidigt som Migrationsverket ofta tar lägenheter i anspråk som anläggningsboende för 
asylsökande. Från kommunens sida krävs därför en aktivare bostadspolitik tillsammans 
med satsningar från byggherrar och fastighetsägare. Ett ökat byggande är nödvändigt för 
att successivt öka utbudet och säkerställa möjligheten till fortsatt stark inflyttning i 
kommunen. 
 
Kollektivtrafik 
Många av de utrikes födda invånarna i kommunen bor i mindre tätorter eller i 
stadsdelarna och är beroende av kollektiva transportmedel. En väl fungerande 
kollektivtrafik spelar en särskilt viktig roll för integrationen då den påverkar invånarnas 
möjlighet att bo på olika platser i kommunen. Likvärdiga resemöjligheter är avgörande 
för att möjliggöra önskad utbildning, insteg på arbetsmarknaden samt offentlig och 
kommersiell service. Kollektivtrafiken är även betydelsefull för sociala kontakter och 
fritidsverksamhet. Tillgång till busstrafik såväl dag som kvällstid är också viktig för ett 
fungerande förenings- och kulturliv i kommunen. Det finns samtidigt stort intresse för 
nationella och internationella resor och därför är tillgången på goda flyg- och 
tågförbindelser av stor vikt.  
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Bilaga 1 De elva europeiska grundprinciperna för integration 
 
1. Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående 
mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna 
 
2. Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar 
 
3. Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är avgörande för 
invandrarnas delaktighet, för invandrarnas bidrag till värdsamhället och för att 
synliggöra dessa bidrag 
 
4. Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner är 
absolut nödvändig för integrationen. Att ge invandrarna möjlighet att förvärva denna 
grundläggande kunskap är viktigt för en framgångsrik integration 
 
5. Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna, och i synnerhet 
deras efterkommande, beredda att bli mer framgångsrika och aktiva deltagare i 
samhällslivet 
 
6. Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata varor och 
tjänster på samma grund som inhemska medborgare och utan diskriminering har 
grundläggande betydelse för en bättre integration 
 
7. Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare är 
en grundläggande mekanism för integration. Gemensamma forum, en interkulturell 
dialog, utbildning om invandrare och invandrarkulturer och stimulerande 
levnadsförhållanden i stadsmiljön ökar samspelet mellan invandrare och 
medlemsstaternas medborgare 
 
8. Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna och måste tryggas, om utövandet inte strider mot andra okränkbara 
europeiska rättigheter eller den nationella lagstiftningen 
 
9. Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i utformningen av 
integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt på lokal nivå, som stöder deras 
integration 
 
10. Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla relevanta 
politikområden och myndighetsnivåer och offentliga tjänster är en viktig faktor vid 
utformningen och genomförandet av den allmänna politiken 
 
11. Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är nödvändigt för 
att anpassa politiken, utvärdera framstegen när det gäller integrationen och göra 
informationsutbytet effektivare 
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Avstämningsrapport Projektet Psykisk hälsa i fokus 

Inledning 
Projektet Psykisk hälsa i fokus är ett samverkansprojekt med Skellefteå kommun och 
Västerbottens läns landsting som projektägare. Samverkansparter är Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö och tidningen Norran. Projektet pågår under 2014.  
 
Det övergripande syftet med projektet är att främja psykisk hälsa och att förebygga psykisk 
ohälsa. Målen med projektet är att skapa ökad kunskap hos kommunens invånare om hur den 
psykiska hälsan kan stärkas och hur den psykiska ohälsan kan förebyggas, att skapa ökad 
kännedom om den hjälp som finns att få vid psykisk ohälsa, att Skellefteborna vågar prata om 
psykisk ohälsa samt att stärka Skellefteås varumärke – ”En kommun där hälsan och särskilt den 
psykiska hälsan är viktig.” 
 
Till projektet har även en lärande utvärdering kopplats (sedan februari 2014). Utvärderingen 
utförs av European Minds i Skellefteå. Principerna om lärande utvärdering innefattar en kom-
bination av kvalitativa och kvantitativa insatser. Utvärderingen syftar till att löpande lyfta 
framgångsfaktorer och utmaningar på ett strukturerat sätt och i olika forum. Syftet är att ett 
kontinuerligt lärande ska bidra till utveckling av projektet samt till att säkra långsiktiga resultat 
och effekter. 

Målgrupper 
Projektet har inriktat sig mot två primära målgrupper; allmänhet/medborgare i Skellefteå 
kommun både som privatpersoner men även som anställda på en arbetsplats samt anställd 
personal inom offentlig och privat sektor som arbetar inom området psykisk hälsa/ohälsa.   

Organisation 
Styrgruppen för Psykisk Hälsa i fokus ansvarar bland annat för projektets övergripande 
planering och struktur, att definiera ekonomiska förutsättningar och aktiviteter, spridning och 

http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=33602
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strategisk påverkan samt att projektets resultat överensstämmer med 
beställarnas/projektägarnas målsättning, 

Styrgruppen består av följande representanter:  
Lena Petterson, verksamhetschef Psykiatriska kliniken, VLL. 
Per Bergman, enhetschef, Solkraft, IFO, Socialkontoret.  
Anna Magnusson, HR-chef, Norran 
Stellan Berglund, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. 
 
Projektledare med ansvar för att leda och organisera det operativa arbetet, förbereda och 
genomföra aktiviteter samt återkoppla kontinuerligt till projektägare, styrgrupp och 
utvärderare är Lena Stenvall, Psykiatriska kliniken och Åsa Forssell, Skellefteå kommun. Båda 
projektledarna arbetar halvtid i projektet.  

En referensgrupp, bestående av politiker och tjänstemän, som snabbt ska kunna fånga upp 
synpunkter från projektägarna/huvudmännen samt ge utrymme för olika verksamheters 
infallsvinklar och erfarenheter har även bildats.   
 
Organiseringen av projektet, och kompetensen hos de anställda och övriga medverkande har 
upplevts som väl fungerande och bidragit till ett bra resultat.  
 
Resultat och utfall av projektet och dess aktiviteter följer projektledningen och styrgruppen upp 
regelbundet.  

Resultat 
I samband med en diagnostisk utvärdering/workshop med referensgruppen den 24 oktober  
lyftes bland annat följande frågor: Vad är det bästa med projektet? Vad har fungerat bra och Vad 
har saknats i projektet? Vad har inte fungerat som önskat? Styrgruppens och referensgruppens 
svar och bedömning av hittillsvarande resultat kan sammanfattas på följande sätt: 
 

− Det har varit en bra blandning av olika typer av föreläsningar 
− Tillgång till kommunikatör/informatör har varit en förutsättning 
− Projektet har fått möjlighet att ha lyfta frågor till högsta politiska ledningen 
− Projektet har utvecklat samarbetet mellan kommun och landsting 
− Projektet fokuserar på att förbygga. Ligger i linje med kommunens och landstingets 

folkhälsoarbete 
− Vi har lärt oss mera om området och kunnat utveckla projektet allt eftersom 
− Engagerad och kompetent projektledning som ser möjligheter 
− Utmanande att nå ut till alla målgrupper, t.ex. utrikes födda, unga, män, och arbetsplatser 

i bredare bemärkelse 
− Varit mer administration än planerat 
− Svårigheter att fastställa långsiktigt hållbara indikatorer för uppföljning/utvärdering  
− Efterfrågan på projektets aktiviteter har varit stor vilket gjort det svårt att hitta adekvata 

avgränsningar  
− Mer tid och utvecklade strategier för implementering av projektverksamheten in i 

ordinarie verksamhet behövs.  
−  

Sedan tidigare har utvärderarna bl.a. lyft fram följande: 
 

− Psykisk Hälsa i Fokus är primärt ett kommunikationsprojekt. Detta arbete är också 
mycket omfattande 

− Det är utmanande att lyfta resultat och effekter mot bakgrund av att projektet, vid tiden 
då första delrapporten presenterades, endast pågått ett halvår samt att projektets totala 
projektlängd endast är ett år. 
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− Samverkan i projektet är en framgångsfaktor, särskilt den mellan Skellefteå kommun och 
Västerbottens Läns Landsting. Genom att identifiera samarbeten som påbörjats tack vare 
projektet och som kan fortsätta efter projektets slut skulle projektet kunna påvisa många 
konkreta resultat som är av långsiktigt intresse. De olika konstellationerna kan också 
vara intressanta och värdefulla att bära med sig in i nya samverkansprojekt. 

− Det är viktigt att intressenterna har ett gemensamt språk och målbild 
− Projektledarnas olika inriktning är en styrka 
− Viktigt med tydliga och fördelade ansvarsområden 
− Det är viktigt att anpassa nivå på olika insatser till olika målgrupper samt lära hur man 

når ut till potentiella deltagare. 
 
Den lärande utvärderingen har främst fokuserat på att lyfta nyttan med projektet och 
genomförts med hjälp av löpande dialog med projektledning, deltagande vid nyckelaktiviteter, 
presentation av delrapport samt ett antal lärtillfällen och workshops med projektledning, 
styrgrupp och referensgrupp. Som en del i att undersöka nyttan med projektet har utvärderarna 
tillsammans med projektledningen administrerat en deltagarenkät. Till dags dato har drygt 400 
deltagare besvarat enkäten. Enkäterna visar följande sammanfattande resultat: 
 
 80% av deltagarna är kvinnor, 20% är män 
 Deltagarnas genomsnittsålder är mellan 36-55 år 
 Genomsnittsdeltagaren Är allmänt intresserad av ämnet eller Vill utveckla sig i yrket 
 Fått tips via vän/kollega, via annons i tidningen eller via kommunens hemsida om 

aktiviteten man deltagit i 
 Var tredje person har varit på flera föreläsningar 
 Föreläsningarna och föreläsarna får höga betyg (4,4 av 5) 
 9 av 10 har lärt sig något nytt! 
 Kommer ha praktisk nytta i arbetsliv eller privatliv. 

 
Ekonomi 
Projektet finansieras av Skellefteå kommun med 1 955 000 kronor ur sociala investeringsfonden 
samt av Västerbottens läns landsting avseende lönekostnader halvtid för projektledare Lena 
Stenvall. 50 000 kronor har även beviljats av landstingets Nämnd för Folkhälsa och Primärvård 
avseende lönekostnader för Lena Stenvall under planeringsfasen.  
 
Budgeten under projekttiden omfattar följande kostnader (kr): 
• Konferenser/seminarier (arvoden, hotell, resor, presenter, lokalhyror) 850 000  
• Lönekostnader 0,5 projektledare Skellefteå kommun    415 000 
(augusti 2013 – februari 2015). Landstinget svarar för lönekostnader  
för 0,5 projektledare motsvarande tid. 
• Information/Marknadsföring (material, broschyrer,   160 000 
profilkläder, logga, m.m.)  
• Extern utvärdering, forskning                                                      250 000 
• Teater (lönekostnader, scenkläder, dekor etc.)                           135 000 
• Utrustning/administration samt dokumentation av året    45 000 
(resor, boende, fotobok, etc.) 
• Utbildning, resor, informationsutbyte m.m. för projektledning m.fl. 100 000 
 
         Summa 1 955 000 
 
Under planeringsfasen 2013 användes 82 228 kronor av de medel som beviljats ur sociala 
investeringsfonden, vilket innebär att de disponibla intäkterna under 2014 uppgår till 1 872 772 
kronor.   
 
Projektet har t.o.m. 2014-10-31 förbrukat 773 066 kronor enligt nedanstående: 
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Kostnad för arbetskraft 227 227 kr 86% 
Övriga kostnader 545 839 kr 34% 
varav  
 
Föreläsare och konsulter 290 849 
inkl. utvärdering 
Annonser/Reklam 121 025 
Resekostnader   77 505 
Diverse    56 460 
 
Totalt  773 066 41% 
 
Under 2014 har 10 000 kronor beviljats i bidrag av Norran vilket innebär att nettokostnaden 
per 2014-10-31 uppgår till 763 066 kronor.  
 
Enligt styrgruppens prognos beräknas förbrukningen vid årets slut att uppgå till ca 1 miljon 
kronor, vilket motsvarar lite över 50 % av beviljade medel. 
 
Den låga förbrukningen beror framförallt på lägre kostnader än budgeterat för 
konferenser/seminarier i form av ersättningar till externa föreläsare vid 
konferenser/seminarier. Istället har projektledarna succesivt efterfrågats i allt större 
utsträckning och därigenom själva svarat för en större del av dessa insatser än planerat.  
 
Genom ett nära samarbete med Skellefteå kommuns och landstingets informatörer har även 
kostnaderna för information och marknadsföring blivit väsentligt lägre. Även övriga 
kostnadsposter uppvisar lägre förbrukning än planerat.  

Slutsatser  
Samtliga i projektorganisationen, styrgrupp, projektledare och referensgrupp, konstaterar att 
projektet så här långt varit framgångsrikt och rönt stort intresse både lokalt och nationellt. 
Deltagarna, oavsett om de tillhört allmänhet eller någon profession, har gett utryck för att 
seminarier och workshops varit intressanta och meningsfulla. 
 
Projektledarna har lagt särskild vikt vid att säkerställa lärandet i projektet, där vi önskar 
påverka rådande strukturer och arbetssätt. Projektet har gett möjlighet att lyfta ”nya” ämnen 
och nå ut bredare än vad som vanligtvis är fallet. Projektets organisering har varit lyckad och 
med en bred förankring. Genom en än tydligare satsning på strategiskt arbete kan vi säkra 
långsiktiga och hållbara resultat och effekter, även efter att projektet är slut. 
 
Av deltagarna har en majoritet varit kvinnor. Detta är inte helt överraskande mot bakgrund att 
projektet bl. a. vänder sig till yrkesverksamma inom områden som av tradition har fler kvinnliga 
anställda. Dock finns önskan om och medvetenhet om behovet av att vända sig mot en ännu 
bredare målgrupp. Att vi haft möjlighet att i större omfattning fråga deltagarna hur de upplevt 
föreläsningar känns mycket givande och bidrar direkt till projektets utveckling. 
 
Vi ser även att många av deltagarna väljer att återkomma och delta vid fler föreläsningar. De 
allra flesta har fått tips av en vän eller kollega men vi ser även att de annonser som publicerats 
haft effekt på deltagandet. Föreläsningarna får också genomgående höga betyg. Så här långt har 
vi ett snitt på 4,4 av 5. Vi kan också se att projektledarnas insatser som föreläsare är mycket 
uppskattade.  
 
Slutligen kan vi se att det allra flesta menar att man lärt sig något nytt och att man kommer att 
ha användning av kunskapen både i sitt yrkesliv och i sitt privatliv. Just detta är vi i projektet 
särskilt nöjda med!  
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Utvecklingsområden 
Mot bakgrund av det vi har lärt oss i projektet och de erfarenheter vi gjort ser styrgrupp,  
projektledning och referensgrupp behov av ett fortsatt arbete inom ett antal 
utvecklingsområden. 
 
Även om projektet nått många i målgruppen menar vi att vi ändå nått en ganska begränsad 
målgrupp. Fortsatta insatser inom följande områden ser vi som angelägna i syfte att bredda 
målgruppen så att den innefattar fler kategorier Skelleftebor:  
 

• Arbetsgivarutbildning med fokus på att främja, förebygga och hantera psykisk ohälsa, 
både i teori och praktik 

• Gemensamma aktiviter med samarbetsparter med fokus på att bredda målgrupp, t.ex. att 
nå fler män, utrikes födda och fler yrkeskompetenser 

• Utveckla spridning och strategisk påverkan av resultat och lärande genom exempelvis 
att projektledarna sprider information till deltagare, partners/samverkansparter och 
andra intressenter samt genomför särskilda lärtillfällen  

• Fortsätta identifiera nya utvecklingsområden. 
• Fördjupa analysen av och dialogen kring förutsättningarna för att säkerställa fortsatta 

förebyggande insatser inom prioriterade områden efter projektets slut. 
 
Sammanfattning och förslag till beslut 
 
Projektet Psykisk hälsa i fokus är ett samverkansprojekt med Skellefteå kommun och 
Västerbottens läns landsting som projektägare. Samverkansparter är Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö och tidningen Norran. Projektet pågår enligt tidigare beslut under 2014.  
 
Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och att förebygga psykisk ohälsa, bland annat genom 
att skapa ökad kunskap hos kommunens invånare samt att stärka Skellefteås varumärke – ”En 
kommun där hälsan och särskilt den psykiska hälsan är viktig.” 
 
Projektet har inriktat sig mot två primära målgrupper; allmänhet/medborgare i Skellefteå 
kommun både som privatpersoner men även som anställda på en arbetsplats samt anställd 
personal inom offentlig och privat sektor som arbetar inom området psykisk hälsa/ohälsa.   
 
En styrgrupp ansvarar för ledning och styrning av projekt och två projektledare är anställda på 
halvtid för att planera och genomföra det operativa arbetet. Utvärderingen av projektet utförs av 
European Minds i Skellefteå. 

Utvärderarna har tillsammans med projektledningen bland annat genomfört deltagarenkäter till 
400 deltagare. Bland resultaten kan nämnas att föreläsningarna och föreläsarna får höga betyg 
(4,4 av 5), var tredje person har varit på flera föreläsningar, 9 av 10 har lärt sig något nytt som 
de bedömer ha praktisk nytta av i arbetsliv eller privatliv.  
 
De allra flesta deltagare menar att man lärt sig något nytt och att man kommer att ha 
användning av kunskapen både i sitt yrkesliv och i sitt privatliv. Samtliga i 
projektorganisationen, styrgrupp, projektledare och referensgrupp, konstaterar att projektet så 
här långt varit framgångsrikt och rönt stort intresse både lokalt och nationellt. 
 
Mot bakgrund av  

• dels behovet av fortsatta insatser inom ett antal områden som t.ex. 
arbetsgivarutbildning, breddning av målgruppen, utvecklad spridning och strategisk 
påverkan samt analys av och dialog kring möjligheterna att bedriva fortsatt långsiktiga 
insatser i samverkan mellan kommun och landsting, m.fl. myndigheter  
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• samt dels möjligheterna att inom tidigare beviljad ekonomisk ram genomföra dessa 
insatser  

 
föreslår styrgruppen att projektet förlängs ytterligare ett år. 

 

 
 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna att projektet ”Psykisk hälsa i fokus” förlängs under tiden 2015-01-01 – 2015-12-
31 inom tidigare tilldelad ekonomisk ram från kommunens sociala investeringsfond 

att uppdra till styrgruppen att utarbeta förslag till komplettering av tidigare fastställd 
målsättning, projektorganisation, utvärderingsmodell, m.m. och budget 2015 samt 

att uppdra till berörda politiska företrädare från kommunen och landstinget i 
referensgruppen att inleda överläggningar om kostnadsansvaret för 0.5 projektledare från 
landstinget med anledning av framställan från Psykiatriska kliniken om att  lönekostnaden 
ska överflyttas från landstinget och ingå i finansieringen från sociala investeringsfonden 
under 2015.  

 

 

 

Styrgruppen för Psykisk hälsa i fokus 

Skellefteå 2014-11-17 

 

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

Anna Magnusson   Stellan Berglund 
HR-chef Förbundschef 
Norra Västerbotten  Samordningsförbundet Skellefteå 
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Organisationer med gällande överenskommelse 

Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-

behörigheter med Försäkringskassan: 

 

Part Orgnr Organisationstyp 

Arbetsförmedlingen 212000-2114 Statlig myndighet 

Bollebygds kommun 212000-2973 Kommun 

Degerfors kommun 212000-1934 Kommun 

Eksjö kommun 212000-0589 Kommun 

Fagersta kommun 212000-2106 Kommun 

Filipstads kommun 212000-1876 Kommun 

Forshaga Kommun 212000-1819 Kommun 

Gnosjö kommun 212000-0506 Kommun 

Halmstad kommun 212000-1215 Kommun 

Hammarö kommun 212000-1793 Kommun 

Härnösands kommun 212000-2403 Kommun 

Höganäs kommun 212000-1165 Kommun 

Kalmar kommun 212000-0746 Kommun 

Kumla kommun 212000-1975 Kommun 

Luleå kommun 212000-2742 Kommun 

Lunds Kommun 212000-1132 Kommun 

Nacka kommun 212000-0167 Kommun 

Norra Västmanlands Samordningsförbund 222000-1974 Samordningsförbund 

Samordningsförbundet Centrala Östergötland 222000-2485 Samordningsförbund 

Samordningsförbundet FINSAM-Falun 222000-2139 Samordningsförbund 

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje 222000-1925 Samordningsförbund 

Samordningsförbundet i Blekinge län 222000-2451 Samordningsförbund 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 222000-2428 Samordningsförbund 

Samordningsförbundet Uppsala län 222000-2576 Samordningsförbund 

Samordningsförbundet Östra Södertörn 222000-2162 Samordningsförbund 

Samordningsförbundet Östra Östergötland 222000-1701 Samordningsförbund 

Sollefteå Kommun 212000-2437 Kommun 

Svalövs kommun 212000-0993 Kommun 

Sydöstra Skånes Samordningsförbund 222000-2618 Samordningsförbund 

Tidaholms kommun 212000-1736 Kommun 
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Tierps kommun 212000-0266 Kommun 

Timrå kommun 212000-2395 Kommun 

Torsås kommun 212000-0696 Kommun 

Trollhättans Stad 212000-1546 Kommun 

Valdemarsviks kommun 212000-0431 Kommun 

Värnamo kommun 212000-0555 Kommun 

Västerviks kommun 212000-0779 Kommun 

Åstorps kommun 212000-0936 Kommun 
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Frågor och svar SUS behörighetsöverenskommelser 

Följande text inkluderar samtliga frågor och svar som finns på Susam.se samt 
ett antal nya frågor som kommer att kompletteras på Susam.se inom kort. 
 
 
Fråga: Måste alla organisationer teckna en egen överenskommelse med 
Försäkringskassan eller kan flera organisationer teckna en gemensam 
överenskommelse? 
 
Svar: Varje enskild organisation måste teckna en egen överenskommelse 
med Försäkringskassan. Med enskild organisation avses landsting/region, 
kommun samt samordningsförbund. 
 

 
Fråga: Vad händer om vi inte tecknar en överenskommelse? 
 
Svar: För organisationer som har beställare med befintlig beställarbehörighet 
händer ingenting. Dessa kan fortfarande beställa SUS-behörigheter till 
användare tills behörigheten upphör. 
 
Organisationen kan dock inte anmäla nya eller förlänga behörigheter för 
beställare förrän en överenskommelse har tecknats. 
 

 
Fråga: Kan ett samordningsförbund som har en överenskommelse 
beställa behörigheter till personer som arbetar för 
samordningsförbundet men är anställda på andra myndigheter? 
 
Svar: Nej! Behörigheter ska beställas av den myndighet där användaren är 
anställd. Samordningsförbund kan enbart beställa behörigheter till användare 
som är anställda på samordningsförbundet. 
 

 
Fråga: Vem får underteckna överenskommelsen? 
 
Svar: Överenskommelsen får enbart skrivas under av en firmatecknare för er 
organisation för att vara gällande. 
 

 
Fråga: Vad är en firmatecknare? 
 
Svar: En firmatecknare är en person som har befogenhet att företa 
rättshandlingar exempelvis att teckna avtal och överenskommelser som är 
bindande för en juridisk person. 
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Fråga: Vad krävs för att vi ska teckna en överenskommelse och få 
behöriga beställare registrerade? 
 
Svar: Ni ska skicka in två exemplar av överenskommelsen samt ett exemplar 
av blankett Anmälan behöriga beställare i SUS. Samtliga ska vara 
underskrivna av firmatecknare. 
 
Överenskommelsen och blankett Anmälan behöriga beställare i SUS finns på 
Susam.se:  
http://www.susam.se/behorigheter/behorigheterovriga/behorighetsoverenskom
melse  
 

 
Fråga: Vem får anmäla uppdatering över behöriga beställare? 

Svar: Ni bestämmer själva era interna rutiner för denna process. Det är dock 
alltid en firmatecknare som ska skriva under blanketten innan den skickas till 
Försäkringskassan. 
 

 
Fråga: Hur lång tid tar det innan överenskommelsen är klar och våra 
behöriga beställare har registrerats? 
 
Svar: Överenskommelsen blir gällande samt behöriga beställare registrerade 
inom ett par dagar från att fullständiga underlag har inkommit till 
Försäkringskassan.  
 
När en beställare fått sin behörighet registrerad får denne ett e-brev. I 
samband med detta kan denne beställa behörigheter till SUS-användare på 
blankett 9445. 
 
Ifall underlag saknas eller är inkompletta tar processen längre tid. 
 

 
Fråga: Vi har ingen överenskommelse; vad händer om vi skickar in 
Anmälan Behöriga beställare i SUS? 

Svar: Försäkringskassan kommer att kontakta er och meddela er att ni måste 
teckna en överenskommelse med Försäkringskassan innan vi kan registrera 
era beställare. Försäkringskassan kommer alltså inte registrera de namngivna 
personerna som beställare. 
 

 
Fråga: Har vi en gällande överenskommelse med Försäkringskassan? 

Svar: Om du är osäker på om din organisation har en överenskommelse kan 
du kontakta Försäkringskassan Kundcenter för partner. Vid behov kan du få 
uppgift om vem som är kontaktperson på din organisation. 
 

 

http://www.susam.se/behorigheter/behorigheterovriga/behorighetsoverenskommelse
http://www.susam.se/behorigheter/behorigheterovriga/behorighetsoverenskommelse
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Fråga: Vem får vara beställare? 

Svar: Varje myndighet bestämmer själva enligt sina egna riktlinjer om vem 
eller vilka som får vara beställare. Behörigheten som beställare innebär inte 
någon behörighet till SUS. 

Även firmatecknare kan vara beställare! 
 

 
Fråga: Kan en beställare beställa en användarbehörighet i SUS till sig 
själv? 
 
Svar: Nej en person kan inte beställa en användarbehörighet till sig själv. 
 

 
Fråga: Behöver vi teckna en ny överenskommelse när beställarnas 
behörigheter upphör? 

Svar: Nej! Överenskommelsen gäller tillsvidare. Om beställares behörigheter 
upphör pga. tvåårsgränsen eller om ni av något annat skäl behöver uppdatera 
listan över era behöriga beställare ska ni fylla i blankett "Anmälan Behörighet 
beställare i SUS" och skicka in denna till Försäkringskassan. 
 

 
Fråga: Finns tidsgränsen på 2 år för SUS-behörigheter kvar nu när 
överenskommelser tecknas? 
 
Svar: Ja 2-årsgränsen finns och kommer att kvarstå. Detta är en 
säkerhetsfunktion för att säkerställa att ingen obehörig kommer att behörighet 
till SUS i all framtid. 
 

 
Fråga: Kan Försäkringskassan göra ett undantag från 
överenskommelser för att inte riskera att någon är utan behörighet inför 
inregistreringar till återrapporteringen? 
 
Svar: Nej. Försäkringskassan kommer inte göra något mer undantag än det 
som redan finns att de som har en befintlig beställarbehörighet behåller denna 
trots att överenskommelse saknas. 
 
Försäkringskassan avvaktade implementeringen av denna process till april 
2014 för att inte störa registreringarna inför föregående års återrapportering. 
Då kraven på säkerhet och tydligt ansvarstagande kring behörigheter till SUS 
är stora kan inte ytterligare undantag göras i processen. 
 

 
Fråga: Hur beställer vi SUS-behörigheter till våra medarbetare? 
 

Svar: Registrerade beställare beställer SUS-behörigheter till medarbetare 

inom den egna myndigheten på blankett 9445 Beställing användare i SUS. 
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Fråga: När ska vi skicka in blankett 9445? 
 
Svar: En beställare kan skicka in blankett 9445 när denne har registrerats som 
beställare. Beställaren eller beställarna får e-brev med information om att de 
har registrerats som beställare när denna är verkställd. 
 

 
Fråga: Vad är vårt ansvar? 
 

Svar: Ert ansvar enligt överenskommelsen är: 

 att överenskommelsen undertecknas av en person som är behörig 

firmatecknare för myndigheten. 

 att utse beställare av SUS-behörigheter inom den egna 

organisationen 

 att kontinuerligt följa upp tilldelade behörigheter som beställare och 

omedelbart ta bort behörigheter för beställare som slutar sin 

anställning eller byter arbetsuppgifter samt skriftligen meddela detta 

till Försäkringskassan på blankett "Anmälan behöriga beställare i 

SUS". 

 att kontinuerligt följa upp tilldelade behörigheter för användare i den 

egna organisationen samt omedelbart meddela borttag av 

behörigheter för användare som slutar sin anställning eller byter 

arbetsuppgifter. 

 att organisationens användare har genomgått SUS webbutbildning 

och tagit del av det användarstöd som finns publicerat på 

www.susam.se. 

 att organisationens användare har tillgång till e-legitimation, BankID 

eller SMS-inloggning för att kunna logga in i SUS. 

 

 
Fråga: Vad är Försäkringskassans ansvar? 
 

Svar: Försäkringskassans ansvar enligt överenskommelsen är: 

 att tjänsten uppfyller de specifikationer om tjänstens innehåll, 

tillgänglighet och support som finns beskrivna i överenskommelsens 

bilaga_1. 

 att ha ett övergripande ansvar för att utveckla tjänsten. 

 att tilldela behörigheter till de beställare som anmäls till 

Försäkringskassan på blankett "Anmälan behöriga beställare i 

SUS". Ansvaret innebär också att löpande  

 tilldela och ta bort behörigheter när Part anmäler ändringar av 

behöriga beställare. 

http://www.susam.se/
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 att löpande registrera och ta bort behörigheter för SUS-användare 

enligt de beställningar som görs av behöriga beställare på blankett 

9445 "Behörighetsbeställning för användare i SUS". 

 att på begäran av den enskilde lämna ut uppgifter om vilka uppgifter 

som är registrerande om den enskilde. 

 att meddela Part om bilaga 1 eller bilaga 2 uppdateras. 

 att överenskommelsen undertecknas av en person som är behörig 

att träffa överenskommelser för uppföljningssystemet SUS. 
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