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Dagordning 

Ärenden Bilagor 

1. Godkännande att öppna mötet 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna mötets öppnande. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna dagordningen. 

 

3. Val av justerare 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att utse  till justerare. 

 

4. Genomgång av protokoll från föregående möte, 7/10 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna protokollet. 

Bilaga 1 

5. Strategi, verksamhetsplan och budget för myndighetsövergripande 
samverkan inom Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 

I förslaget redovisas inledning, organisation, målgrupp, inriktningsområden 
2016, samt övergripande verksamhetsområden för åren 2017 och 2018. 

I dokumentetet redovisas också förslag till styrkort för 2016 samt förslag till 
budget. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna redovisat förslag till strategi, verksamhetsplan och budget. 

att   ge förbundschefen i uppdrag att i samverkan med lokala 
samverkansgruppen LSG, arbeta vidare med framskrivna utvecklingsområden 
i strategi- och verksamhetsplanen 

Bilaga 2 

6. Ekonomisk rapport per 2015-09-30 Bilaga 3 
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Ärenden Bilagor 
Det ekonomiska resultatet per 2015-09-30 uppgår till 2 991 050 kronor. 

Prognosen för 2015 visar på en förbrukning under året med 5 895 902 kronor. 
I prognosen har merräknats personalkostnader, arvoden, resor, 
kurser/konferenser, verksamhetsnära kostnader i form av kartläggningar, 
utvärdering, information/gemensam kompetensutveckling, m.m. samt 
ordinarie samverkan och projektverksamhet. 

Intäkterna i form av bidrag från huvudmännen, slutrekvirering från 
Europeiska socialfonden för förstudien Improve och Arbetsförmedlingens 
projekt Unga In samt övriga intäkter beräknas uppgå till 6 604 229 kronor. Det 
prognosticerade resultatet för helåret 2015 uppgår därmed till 708 327 
kronor. 

Resultatet inklusive överföring av överskott från åren 2005–2014 med 
2 192 262 kronor beräknas uppgå till 2 900 589 kronor. 

Enligt Nationella Rådets rekommendation om sparade medel/eget kapital bör 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös samlade överskott inte uppgå till 
mer än 1 220 000 kronor vid utgången av år 2015. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna rapporten. 

7. Delegationsordning 

Förslag att justera skrivningen i delegationsordningen avseende första stycket 
under rubriken Personalärenden 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att 

Bilaga 4 

8. Uppsägning av nuvarande avtal med Skellefteå kommun avseende köp av 
administrativ och ekonomisk service m.m. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att 

 

9. Godkännande av nytt avtal om tjänsteköp av Skellefteå kommun 

Avtalet avser tjänsteköp av förbundschef, administrativ och ekonomisk 
service, m.m. 

Bilaga 5 
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Ärenden Bilagor 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna förslaget till avtal. 

10. Förlängning av projektiden för pågående projekt READY 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   förlänga projekttiden med tre månader, till och med 31 mars 2016 

 

11. Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö i sociala media 

Förbundschefen informerar om blogg och Facebook-sida för 
Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö. 

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö har nu en blogg som finns på 
adressen; 

samordningsforbundskenor.bloggo.nu/ 

och en Facebook-användare vid namn; 

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

 

12. Informationsärende 

• Information från senaste projektgrupps möte och lokala 
samverkansgruppen LSG 

• Lägesrapport avseende upphandling av processkartläggning att 
klargöra vilka insatser som finns idag för unga i åldern 16–29 år. 

• Kommunal policy för medverkan i Samordningsförbund (se bilaga) 

• Rapport från möte i Lycksele 5-6 nov – Norrlandsnätverket för 
Samordningsförbund 

• Rapport från NNS möte i Stockholm 17 november 

• Program och inbjudan till Jubileumskonferensen 22 januari 

• NNS ordförandekonferens 28 januari 

Bilaga 6 
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1.  Inledning 

Styrelsen för Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö vill med detta dokument lyfta fram grunder för 
Samordningsförbundets arbete samt mål och riktlinjer för verksamheten under 2016 samt övergripande 
inriktning under 2017–2018. Innehållet i dokumentet ligger även till grund för årsbudget 2016 och plan 
2017–2018. 

Statens totala satsning på finansiell samordning i hela landet uppgår preliminärt till 339 miljoner kronor 
för 2016, vilket är en ökning från 2015 med 59 mkr. Enligt gällande fördelningsprincip i Finsam-lagen 
kan därmed samtliga samordningsförbunds totala budget uppgå till 678 miljoner kronor sedan kommuner 
och landsting/regioner tillskjutit motsvarande belopp som staten. 

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. 

 

Förbundet finansieras med medel från ägarorganisationerna. Den totala medelstilldelningen för 2016 
uppgår till 6 132 miljoner kronor 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. 
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Således ingår både individinriktade och strukturinriktade 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 individens behov 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 
- 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. 



   

 5 

2. Organisation 

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö har en styrelse, lokal samverkansgrupp, som även är 
beredningsgrupp för styrelsen och ett kansli. 

Styrelsen beslutar om vision, strategi, mål och riktlinjer samt hur de medel som står till förfogande ska 
användas. Styrelsen består fr.o.m. 2014 av fem ledamöter och fem ersättare. 
 
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 elva 
personer med chefsroller i respektive organisation, ska bland annat löpande följa statistik och ta del av 
uppföljningar och utvärderingar. Gruppen ska även 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. 

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–Vännäs och Lycksele–Malå 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 
tillsammans med Arbetsförmedlingens verksamhet Ung Komp, samt separata styrgrupper för nationella 
och regionala projekt. Lokala samverkansgruppen LSG är ledningsgrupp för ordinarie 
samverkansinsatsen MySam, Myndighetssamverkan för vuxna. 
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3. Målgrupp 

Övergripande målgrupp för förbundets insatser är individer i förvärvsaktiv ålder med behov av 
samordnade insatser riktade mot arbete och egen försörjning. Ur den stora målgruppen kommer under 
2016–2017 följande undergrupper ha främsta fokus och prioritet: 

1. Unga som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap (exempelvis unga med ej slutförd 
gymnasieutbildning, unga med aktivitetsersättning, unga med psykisk ohälsa eller 
funktionsnedsättning) 

2. Nyanlända (ensamkommande ungdomar, kvinnor) 
3. Personer med psykisk ohälsa/psykisk sjukdom (oavsett ålder) 

Samordningsförbundet ska utifrån ovanstående målgrupper verka för att koordinera myndigheternas 
ordinarie insatser och komplettera med insatser som saknas. Det kan också handla om stöd för att kunna 
ta myndigheternas insatser i anspråk på grund av till exempel ohälsa eller språksvårigheter. Tidiga 
samordnade insatser ska prioriteras. 

I åldersgruppen 16–30 år beräknas mellan 600–1 000 personer i Skellefteå och Norsjö vara i behov av 
samordnade insatser under 2016. 
 

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 för individer som bedöms ha extra svårt att etablera sig på arbetsmarknaden: 
 
Under 2016 kommer samordningsförbundet tillsammans med medlemsorganisationerna fortsätta utveckla 
ordinarie samverkan för vuxna med behov av stöd från flera myndigheter. Arbetet har föregåtts av en 
förstudie där olika former för långsiktig samverkan mellan myndigheterna på handläggar- och individnivå 
analyseras. Nu går arbete vidare in i nästa fas där arbetsmetoder för myndighetsgemensam samverkan 
utprovas och utvärderas. 
 
Både för yngre och vuxna personer ska kända framgångsfaktorer som helhetssyn samt personal-, lokal- 
och verksamhetssamverkan utvecklas ytterligare under planeringsperioden. Jämställdhet, tillgänglighet, 
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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4. Samordningsförbundets inriktning 2016. 

Under 2015 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. 

Vid styrelsens och lokala samverkansgruppens gemensamma planeringsdag 2015-10-07 och styrelsemötet 
2015-11-26 fastställdes följande prioriterade områden under 2016 och planeringsperioden 2017–2018. 

Förstärka och utveckla samverkan: 

• Utveckling av ordinarie samverkan för vuxna i åldern 16-29 år med behov av stöd från flera 
myndigheter inom ramen för 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 utvecklingsområde under 2016 är bland annat samarbetet mellan 
Arbetsmarknadstorget och Ung komp.  
 

• Stöd för utveckling av socialt företagande 
Under 2016 kommer Samordningsförbundet att med 50% tillsammans med Companion finansiera 
en tjänst som rådgivare inom området socialt företagande. Samordningsförbundet ska därigenom 
bidra till start och utveckling av arbetsintegrerade sociala företag. 

• Lokalt metodutvecklingsprojekt i Norsjö för myndighetssamverkan. 
Fortsatt stöd till verksamheten Knut´n som arbetar för att öka antalet personer som går vidare  
ut i arbetslivet utifrån sina förmågor. 
 

• Samverkan inom ramen för DUA-överenskommelsen. 
En lokal överenskommelse har tecknats mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen om 
samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. Här kan Samordningsförbundet spela en viktig 
roll för att samordna insatser och skapa förutsättningar för helhetslösningar. 
 

• Projekt och metodutveckling.  
Fortsatt arbete med hantering av projektansökningar. Här kommer Samordningsförbundet vara 
tydligare vad avser prioriteringar och överensstämmelse med förbundets inriktning och målsättning 
samt analys av lokala behov och förutsättningar för implementering. 

• Kommunikationsplan från 2006 ska revideras och gälla från 2016. 
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Utveckla uppföljning och analys av resultat 

• Identifiera relevanta nyckeltal. 
Samordningsförbundet behöver analysera vilken statistik som ger relevant underlag för beslut om 
samverkande insatser. 

• Processkartläggning för att klargöra vilka insatser som idag finns för ungdomar i Skellefteå i 
åldern 16–29 år. Det innefattar samtliga insatser som görs för dem i behov av stöd för att gå 
vidare till arbete eller studier. Målet är att identifiera och/eller hitta vägar för framåtsträvande 
processer som kortar ledtiderna för individen och minimerar risken för dubbelarbete. 

• Fortsatt medverkan i Indikatorprojektet som leds av NNS (nationella nätverket för 
Samordningsförbund) och Örebro universitet. Det innebär utveckling av ett instrument för 
uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 

• Utveckla uppföljning och utvärdering av samordnad rehabilitering i Skellefteå–Norsjö. 
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. 
 

Bidra till strategisk kompetensutveckling 

Kompetensutveckling planeras inom följande områden: 

•  Utbildning i Coachande arbetssätt (för handläggare, SYV, kuratorer mm) 

•  Leda i samverkan (för chefer inom Af, kommun, VLL och FK) 

•  Besöka andra Samordningsförbund 

•  Frukostmöten (vi testar mötesformen frukostmöten under 2016 för kunskapsspridning 
 och erfarenhetsutbyte) 

• SUS-utbildning (rapportering i SUS – Systemet för uppföljning inom  
 rehabiliteringsområdet) 
 
Om möjlighet ges kommer SF att söka KUR-projekt även 2016–2017. 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. 

 

Initiera och medverka vid förebyggande insatser 

• Satsning på förebyggande insatser. 
Under perioden ska samordningsförbundets medverka vid förebyggande insatser riktade till 
målgrupper med ökad risk för utanförskap. Det är viktigt att Samordningsförbundet initierar 
tidigare insatser i samverkan mellan berörda myndigheter. Sådana insatser kan även omfatta 
uttalade riskgrupper på grundskole- och gymnasienivå. 
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• Utvecklad vägledning för unga och vuxna. 
Åtgärder i form av förstärkta och fördjupade studie- och vägledningsinsatser för de målgrupper 
som står utanför arbetsmarknaden är viktiga för att motivera till studier och skapa framtidstro till 
den egna förmågan. 
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5. Från kortsiktiga insatser- till långsiktiga hållbara lösningar 

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. 

Samordningsförbundet vill främja samverkande insatser som skapar förutsättningar för ”tät integrering” 
som beskrivs i modell nedan. 

 

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 perioden. 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. 
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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. 

Utifrån ovanstående resonemang blir det tydligt att SF och dess medlemmar behöver utveckla 
kommunikation och spridning av resultat, exempelvis sprida kännedom om samordningsförbundet inom 
varje Myndighet, 
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6. Verksamhetsplan 

Samordningsförbundets styrning och ledning 
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. Verksamhetsplanen beskriver 
samordningsförbundets vision, strategi för att nå visionen, perspektiv/fokusområden, målgrupp samt mål, 
mått och aktiviteter för 2016. 

Tillsammans utgör dessa delar samordningsförbundets styrkort; en modell för balanserad styrning och 
ledning av verksamheten. Styrkortet redovisas som bilaga till verksamhetsplanen. För åren 2017 och 2018 
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 
 
Öka förutsättningarna till egenförsörjning och delaktighet i samhällsliv hos personer i åldern 16– 64 år i 
behov av samlat stöd. Det uppnås genom att förstärka och vidareutveckla samverkan mellan myndigheter 
och andra partners. 

Perspektiv/fokusområden 

För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets värdeskapare 
ska fyra perspektiv/fokusområden utgöra grunden för förbundets planerade verksamhet under 2016: 

Individen 
Förnyelse/utveckling 
Arbetssätt/processer 
Ekonomi 

Individen 

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

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

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

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. 

Mål, mått och aktiviteter för 2016 

För att underlätta planering, styrning och uppföljning har följande mål, mått och aktiviteter fastställts 
inom respektive perspektiv/fokusområde under 2016 
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Individen 

Mål 
Minst 90 % av deltagare i samordnad rehabilitering finansierad av samordningsförbundet uttrycker att 
deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet 
 
Minst 90 % av deltagare i samordnad rehabilitering finansierad av samordningsförbundet har kommit 
närmare studier eller arbete på öppna arbetsmarknaden 
 
Mått 
Antal deltagare som uttrycker att deras livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet 
 
Deltagarnas och berörda myndigheters bedömning av stegförflyttning mot arbete eller studier. 
 
Aktiviteter 

Tidig och samordnad rehabilitering i form av reguljär verksamhet eller projektverksamhet 
 
Gemensam kartläggning, analys och handlingsplan som utgångspunkt för individuella insatser. 
  
Dialog och kontinuerligt samarbete med arbetsgivare och näringsliv 
 
Gemensam uppföljning och utvärdering efter avslutad aktivitet 

Förnyelse/utveckling 

Mål 
Skapa forum för gemensam kunskapsspridning inom området hälsa, arbete, och försörjning 
 
Utvecklade former för utvärdering, uppföljning och analys av resultat. 
 
Mått 
Deltagares upplevelse av kunskapsutveckling och lärande i lokala samverkansorgan, vid genomförandet 
av partsgemensam kompetensutveckling, utbildning, etc. 
 
Framtagna nyckeltal för mätning av resultat 
 
Aktiviteter 
 
Tillskapa fysiska och digitala former för kontinuerligt kompetensutveckling och information. 
 
Identifiera relevanta nyckeltal som ger oss underlag för beslut om samverkande insatser. 
 
Utveckla nya metoder för att mäta effekter av samordnad rehabilitering 
 
Utveckla användningen av SUS och indikatorer för uppföljning/utvärdering av samordnad rehabilitering 
 
Delta i lokalt-, regionalt och nationellt utvecklingsarbete 
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Arbetssätt/processer 

Mål 
Samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från individens behov 
 
Framgångsrika arbetssätt och samverkansformer övergår till långsiktig verksamhet 
 
Mått 
 
Deltagares och handläggares upplevelse av hur individuella behov påverkat samarbets- former samt val 
av aktiviteter och genomförande 
 
Arbetssätt och samverkansformer som övergått till långsiktig verksamhet vid aktivitetens slut 
 
Aktiviteter 
Gemensamma bedömnings- och rehabiliteringsteam 
 
Gemensamma handlingsplaner 
 
Utvärdering av framgångsrika arbetssätt/metoder utifrån ett implementeringsperspektiv 
 
Samlokalisering av berörda myndigheters handläggare 
 
Initiera och medverka vid förebyggande insatser 

Ekonomi 

Mål 
Ekonomi i balans 
 
Effektivt resursutnyttjande 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 
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7. Övergripande planering 2017–2018 

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. 

Behovs- och målgruppsanalyser förfinas i samverkan med bland annat Lokala samverkansgruppen. 
Effekter av förebyggande insatser utvärderas. 

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. 

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. 

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 fortsätter utveckla strukturinriktade insatser och integrerad samverkan i form av 
gemensamma arenor, projektutveckling, samordnad ledning och styrning av verksamheter, 
kompetensutveckling, information/kommunikation, omvärldskunskap, m.m. 

 
 
 
Bilagor 
Styrkort 2016 
Budget 2016 plan 2017–2018 
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Styrkort 2016 

 



   

 18 

Styrkort 2016, forts. 
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Budget 2016 plan 2017–2018 
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Bilaga budget 2016 plan 2017–2018 

 



Uppföljning 2015-01-01 - 2015-09-30
Samordningsförbundets styrelse REDOVISAT

INTÄKTER
Bidrag, periodiserad kv 3, 2015 4 540 000
Ränteintäkter 0
Improve 402 896
Unga In 433
Summa redovisade intäkter 4 943 329

KOSTNADER
Inhyrd personal, ekonomiskt administrationsavtal 408 771
Arvode styrelsemöten + soc avg 188 173
Resor, konferenser/seminarier 36 896
Projektnära kostnader 0
Revisorsarvode 5 400
Övrigt: Administrationskostnader 93 952

Ordnarie samverkan och projekt
Arbetsmarknadstorget 811 030
EFS- Unga IN 0
EFS-Improve 239 002
Ord myndighetssamverkan MySam 169 055
Summa redovisade kostnader 1 952 279

Redovisat resultat per 30/9, överskott 2 991 050

Prognos Samordningsförbundet  2015

INTÄKTER
Bidrag 6 104 000
Övriga intäker, del i arb. kostnader 96 900
Improve 402 896
Unga In 433
TOTALA INTÄKTER 6 604 229

KOSTNADER
Inhyrd personal 1 081 400
Ekonomiskt administrationsavtal 169 000
Arvode styrelsemöten + soc avg 280 000
Resor, konferenser/seminarier 140 000
Verksamhetsnära kostnader 200 000
Revisionsarvode 49 500
Övrigt: Administrationskostnader 110 000
Summa kostnader 2 029 900

Ordinarie samverkan och projekt
Arbetsmarknadstorget 2 407 000



KUR-projekt 90 000
Ordinarie myndighetssamverkan, vuxna MySam 360 000
Stadsmissionen 150 000
Projekt READY 180 000
Projekt Knut´n 250 000
Improve 239 002
GYK Kartläggning unga vuxna 20-24 år 190 000
Summa kostnader 3 866 002

TOTALA KOSTNADER 5 895 902

RESULTAT, överskott prognos helåret 2015 708 327

Överskott från tidigare år (2005-2014) 2 192 262
Netto att föra över till nästa år 2 900 589

Högsta överskott enl NR:s rekommendation 1 220 000



7510
6570 7610

 6580 m m 

 

NNS+Johans delersättning Lyck, Umeå

inkl ny förbundschef + Johan
14 071/mån

6540,6550,6560 inkl processkartl.



Utveckl ledare 7 mån 6630
nytt konto 6632
nytt konto 6633
nytt konto 6634

3759260-1566998
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Delegationsordning 
 
       Samordningsförbundet Skellefteå 
 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Västerbottens läns 
landsting. 
 
Samordningsförbundets möjlighet till delegation regleras i 10 §, Lagen om finansiell samordning. Av 
författningskommentaren framgår att  
 
”Enligt andra stycket skall beslutanderätt, förvaltning och verkställighet i ett samordningsförbund utövas 
av dess styrelse.” 
 
Styrelsen kan dock enligt tredje stycket delegera vissa beslutsrätter till en ledamot eller en ersättare i 
styrelsen, eller till en tjänsteman hos förbundet. För delegationsrätten gäller delvis samma begränsning 
som enligt 6 kap. 34 § Kommunallagen, KL gäller för kommunalförbund. Det innebär att styrelsen inte 
kan delegera ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
 
Någon begränsning för ärenden som rör myndighetsutövning införs inte, eftersom samordningsförbundet 
enligt 7 §, andra stycket inte får vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning mot enskilda. Vidare 
får delegation, på motsvarande sätt som gäller enligt kommunallagen, inte ske i ärenden som begränsas av 
annan lagstiftning. 
 
”Enligt fjärde stycket skall beslut som har fattats på delegation anmälas till förbundsstyrelsen i den 
ordning som styrelsen bestämmer”. 
  



 
Stellan Berglund 
 

Delegationsordning 
Personalärenden 
Ärende Delegat Anmäls till styrelsen Kommentar 
Lönesättning, 
anställningsvillkor och 
löneförmåner i övrigt 
– förbundschef  
– övrig personal 

  För lönesättning av personal, vars 
tjänster köps via avtal med någon av 
medlemmarna samt beslut om ledighet 
som medges med stöd av avtal, t.ex. 
semester, föräldra-, studie- ledighet 
utan lön ansvarar anställande 
myndighet i samråd med 
förbundsordförande 

Lönesättning, 
anställningsvillkor och 
löneförmåner i övrigt 
– övrig personal 

Förbundschef Ja  

Avtal om tjänsteköp 
av vikarierande 
förbundschef under 
högst tre månader 

Förbundsordf. Ja  

Avtal om tjänsteköp 
av förbundschef längre 
än tre månader 

Styrelsen.   

Avtal om tjänsteköp 
av övrig personal 

Förbundsordf. Ja Efter överenskommelse med den 
myndighet som avtal om tjänsteköp 
tecknats 

Ledighet utöver lag 
och avtal 
– förbundschef 
– övrig personal 

 
 
Förbundsordf. 
Förbundschef 

 
 
Ja 
Ja 

Efter överenskommelse med den 
myndighet som avtal om tjänsteköp 
tecknats 

Deltagande i kurser 
och konferenser 
– styrelsens ledamöter 
och ersättare 
– förbundschef 
– övrig personal 

 
 
Styrelsen 
 
Förbundsordf. 
Förbundschef 

 
 
Ja 
 
Nej 
Nej 

 

  



 
Stellan Berglund 
 
Avtal 
Ärende Delegat Anmäls till styrelsen Kommentar 
Teckna avtal vad gäller insats eller 
motsvarande mellan 
samordningsförbundet och 
samverkande part 

Förbundsordf. Ja  

Teckna administrativa avtal Förbundschef Ja  
Teckna avtal med auktoriserad 
revisor 

Styrelsen   

Upphandlingsärenden    
Avrop av varor och tjänster inom 
medlemmarnas ramavtal 
– högst två basbelopp 

Förbundsordf. Ja Vid större beställningar ska 
en offertförfrågan göras till 
flera leverantörer som har 
ramavtal 

Upphandling av varor/tjänster 
utanför medlemmarnas ramavtal 
a) varor/tjänster 
– direktupphandling, högst 2 
basbelopp 
– över 2 basbelopp 

 
 
 
Förbundsordf. 
 
Styrelse 

 
 
 
Ja 
 
Ja 

Huvudregeln är att 
beställning av varor och 
tjänster ska ske genom 
ramavtal 

b) upphandling av konsulttjänster 
utanför medlemmarnas ramavtal 
– högst 2 basbelopp 
– över 2 basbelopp 

 
 
Förbundschef. 
Förbundsordf. 

 
 
Ja 
Ja 

 

Inhyrning, uthyrning och 
uppsägning av fastigheter och 
lokaler 

Förbundsordf. Ja  

Beslut att säga upp 
avtal/abonnemang i anslutning till 
driften av fastigheten 

Förbundschef Nej  

  



 
Stellan Berglund 
 
Övriga ekonomiärenden 
Ärende Delegat Anmäls till styrelsen Kommentar 
Beslut om att öppna och 
avsluta plusgiro- och 
bankgiro samt rätt att teckna 
firma gällande 
Samordningsförbundet 
Skellefteå 

Förbundsordf. Nej  

Rätt att utse de personer som 
har rätt att disponera över 
plusgiro, bankgiro, 
bankkonto samt 
penningförsändelser som 
kvitterats ut från post, bank 
eller någon annan 

Förbundschef Ja  

Utse attestant Förbundsordf. Ja Attestanterna har endast rätt att 
attestera kostnader i enlighet med 
förbundets beslutade budget och 
beslutade projekt. Samtliga 
fakturor ska ha både mottagnings- 
och beslutsattest Ersättare för 
förbundsordförande som delegat 
och beslutsattestant är vice 
ordförande i 
samordningsförbundet 

 
Administrativa ärenden 
Ärende Delegat Anmäls till styrelsen Kommentar 
Göra ansökan till statliga eller 
kommunala myndigheter 

Förbundschef Ja  

Remittera ärenden och besvara 
enklare remisser 

Förbundschef Nej  

Avge yttranden till statliga 
eller kommunala myndigheter 

Förbundsordf. Ja  

Beslut i ärende om att lämna 
ut en allmän handling 
a) utlämnande 
b) avslag 

Förbundschef 
Förbundschef 

Nej 
Nej 

Enligt 2 kap. 14 § TF, 15 
kap. 6 o 7 §§ SekrL. 
14 kap. 9 o 10 §§ SekrL 
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Bertil Almgren 
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AVTAL MELLAN SAMORDNINGSFÖRBUNDET OCH SKELLETEÅ 
KOMMUN ANGÅENDE KÖP AV TJÄNSTER 
 
 
Mellan Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö (organisationsnummer 222 000-1933), nedan kallad 
samordningsförbundet och Skellefteå kommun, Gymnasiekontoret, nedan kallad kommunen 
(organisationsnummer 212 000-2643), träffas följande avtal avseende planering, beredning, samordning, 
verkställighet av samordningsförbundets verksamhet, utvärderings/uppföljningsinsatser, information samt 
finansiell samordning, administrativ och ekonomisk service, m.m. 
 
§ 1 Avtalstid 
 
Detta avtal gäller under tiden 2016-01-01 och tills vidare. För bägge parter gäller en uppsägningstid av tre 
månader.  
 
§ 2 Uppdraget 
 
Samordning mm 
Kommunen ska bistå samordningsförbundet med planering, beredning, samordning och verkställighet av 
samordningsförbundets verksamhet, utvärderings/uppföljningsinsatser samt information om 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö och finansiell samordning. 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.  
 
För genomförande av uppdraget avsätter förbundschef Maria Lindgren-Tuoma, Skellefteå kommunen, 
100 % av heltid.  
 
Vid oklarheter om uppdragets omfattning och inriktning ska överläggning ske mellan ordförande för 
samordningsförbundet och tjänstemän hos kommunen. 
 
Administrativ och ekonomisk service mm 
Uppdraget omfattar köp av finansiell samordning, administrativ och ekonomisk service, diarium och 
arkiv m.m. enligt följande: 
 
• Löpande ekonomiredovisning och uppföljning för samordningsförbundet som fristående juridisk 

person samt särredovisning av enskilda projekt innefattande  
- upplägg och underhåll av förbundets ekonomihantering (ekonomisystem, grunduppgifter, 

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

källskatt 



 
 
 

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

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

Samordningsförbundet ansvarar för förvaltningsberättelse samt verksamhetskommentarer i 
årsredovisningen 

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

 
• Kostnader för lokalhyra (inklusive lokalvård), telefon samt användaravgift för PC/iPad och andel i 

kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning 
 
§ 3 Ekonomisk ersättning 
 
Samordningsförbundet ersätter kommunen med 100 % av aktuell lönenivå för Maria Lindgren-Tuoma  
inklusive lagstadgade och avtalade personalomkostnadstillägg samt övriga personalförmåner från och 
med 2016-01-01.  
 
Fasta kostnader för lokaler, telefon, användaravgift PC/iPad och andel i kommungemensamma 
datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning. Kostnadsuppräkning sker årligen utifrån kommunens 
ökade kostnader för tjänsterna. 
 
Kostnader för fortbildning, resor, mm finansieras inom ramen för samordningsförbundets budget.  
Kostnader som varierar t.ex. telefon, reseersättningar som kilometerersättning, traktamente mm ersätts av 
samordningsförbundet utifrån faktiska kostnader.  
 
 
§ 4 Fakturering 
 
Kommunen fakturerar samordningsförbundet kvartalsvis. 
 
§ 5 Avstämning och omförhandling 
 
Årlig avstämning ska ske mellan parterna under oktober månad. Vid denna avstämning ska bl.a. 
verksamhetens omfattning, årliga förändringar av löner och konsumentprisindex redovisas.  
 
Om förutsättningarna för avtalet väsentligen förändras under pågående avtalsperiod ska nya förhandlingar 
upptas, om endera parten begär det. Part kan begära omförhandling under avtalstiden om 
förutsättningarna för detta avtal väsentligt förändras. Sådan omförhandling aviseras minst en månad i 
förväg. Om överenskommelse inte nås vid förhandling äger parterna rätt att säga upp avtalet med två 
månaders varsel. Uppsägningen av avtalet ska ske skriftligt och uppsägningstiden ska räknas från den dag 
som motparten har mottagit uppsägningen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Skellefteå _______________                                   Skellefteå ___________________ 
 
 
………………………………………  ………………………………..…. 
Bertil Almgren   Kristina Sundin Jonsson  
Ordförande    Kommunchef  
Samordningsförbundet Skellefteå  Skellefteå kommun 
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Skellefteå kommuns deltagande i Samordningsförbund/Finsam. 

Bakgrund 
Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser utgör grund för Skellefteå kommuns                                                                                             
beslut om att ingå i samordningsförbund.  
 
Samordningsförbundens verksamhet ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. Insatserna ska ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. 
Målgrupper är individer med fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. 
 
Av regeringens proposition 2002/03:132 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet framgår 
att den finansiella samordningen bygger på att det finns lokala behov och ett lokalt inflytande över de 
frågor man ska samverka kring. 
 
Regeringens intentioner när det gäller insatser inom ramen för Finsam är att det kan vara såväl 
resursförstärkning av parternas ordinarie verksamhet som finansiering av aktiviteter eller projekt. 
Förbunden kan finansiera utbildning och information för olika personalgrupper, kartläggningar och 
analyser, insatser riktade direkt till individer samt uppföljning och utvärderingar.  
 
Samordningsförbunden har en viktig uppgift att tillgodose insatser som ligger i gränssnittet mellan 
myndigheter. Lagstiftaren har medvetet inte preciserat målgrupp eller insatser som förbundens 
verksamhet kan tillgodose. Lagstiftaren anger däremot vikten av att bygga upp rehabiliteringskedjor för 
individer och att insatserna ska vara av den art att man kan erbjuda stöd som individer har behov av och 
är berättigade till, men på grund av gränsdragningsproblematik mellan huvudmännen riskerar att inte 
få. 
 
Insatserna kan vara av olika slag: 

• Tidiga och samordnade insatser som syftar till att förebygga behovet av omfattande 
rehabilitering. 

• Sena och samordnade insatser som syftar till att rehabilitera individer som står relativt långt från 
arbetsmarknaden och behöver stöd från två eller fler myndigheter. 

 
Verksamheten kan variera stort mellan dessa inriktningar. Det är styrelsens uppgift att prioritera vilka 
insatser som är mest ändamålsenliga. 
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Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös verksamhet 
Förbundets ändamål är att inom Skellefteå och Norsjö kommuns geografiska område svara för finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens 
läns landsting samt Skellefteå och Norsjö kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning.  
 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen består av 5 fem ledamöter och 5 fem 
ersättare. Varje medlem väljer vardera en ledamot och en ersättare för denne. Ersättarna har närvaro- 
och yttranderätt. Arvode och ersättningar betalas av samordningsförbundet. 
 
För att tillgodose syftet att få till stånd en effektiv resursanvändning ska Skellefteå kommuns ledamot 
och ersättare vid beredning av förbundens verksamhetsplaner och ställningstaganden till olika insatser 
prioritera:  

• Insatser som fordrar samverkan, dvs. inte kan hänföras till en enda myndighets ordinarie 
ansvarsområde. 

• Insatser som inte tillgodoses av annan rehabiliterande verksamhet finansierad av offentliga 
medel.  

• Insatser som syftar till att förebygga ohälsa och/eller syftar till att förbereda för fortsatta insatser 
i ordinarie linjeverksamhet. 

 
För att kunna genomföra en väl underbyggd prioritering förutsätts att samordningsförbundet har 
genomfört en kartläggning och analys av de behov som finns inom förbundets geografiska 
ansvarsområde. Detta arbete förutsätter intresse och engagemang från alla myndigheter. 
 
Prioriterade målgrupper 
En viktig uppgift för förbundet är att identifiera olika målgruppers storlek och behov. 
Samordningsförbundets styrelse fastställer årligen i sin verksamhetsplan vilka målgrupper som ska 
prioriteras. Dessa målgrupper ska i första hand prioriteras av kommunens ledamot/ersättare i planering 
och genomförande av insatser som finansieras eller medfinansieras av samordningsförbundet.  
 
Grundläggande krav för alla insatser som finansieras av samordningsförbundet 

• Insatserna ska vara tydligt mål- och resultatinriktade och baseras på medlemmarnas 
gemensamma bedömning av samverkansbehovet. Förbundet har till uppgift att svara för 
uppföljning och utvärdering av beslutade insatser. 

• Insatserna ska baseras på grundläggande principer om likabehandling av människor. All 
planering, allt rehabiliteringsarbete och all uppföljning och utvärdering ska genomsyras av ett 
tydligt jämställdhets-, tillgänglighets och integrationsperspektiv.  
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Skellefteå kommuns ledamot/ersättare ska säkerställa att de grundläggande kraven följs. 
 
Implementering av arbetsformer och metoder i ordinarie verksamhet 
Samordningsförbundet ger kommunen möjligheter att utveckla och testa arbetsformer och metoder i 
samverkan med andra aktörer som kan leda till att arbetet med utsatta målgrupper utvecklas ytterligare 
och att det myndighetsgemensamma arbetet effektiviseras.  
 
Vid beslut om implementering av framgångsrik samverkan i ordinarie verksamhet ansvarar Skellefteå 
kommuns ledamot/ersättare för att synliggöra och kommunicera nyttan med insatsen i den egna 
organisationen samt att förankra samordningsförbundets ställningstaganden i berörda beslutsforum. I 
detta arbete ska kommunens budgetprocess beaktas i syfte att underlätta genomförandet av långsiktig 
samverkan mellan myndigheterna.  
 
Skellefteå kommunens styrning av Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 
Skellefteå kommun har möjlighet styra samordningsförbundets verksamhet främst genom 
förbundsordning och medelstilldelning. 
 
Av förbundsordningen ska framgå förbundets ändamål, vilken beslutanderätt som gäller inom 
förbundet, beslutsordning samt uppgifter och beslutanderätt. Förbundsordningen ska också ange 
förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet.  
  
Av förbundets årsredovisning ska framgå att: 

• Varje insats är dokumenterad på så sätt att den är möjlig att följa upp och värderas i förhållande 
till de mål som var uppställda för insatsen. 

• Insatserna ska dokumenteras på ett sådan sätt att det är möjligt att återanvända vunna 
kunskaper och erfarenheter i medlemmarnas ordinarie verksamhet. 

• Alla insatser som finansieras av förbundet registreras och följs upp via det 
myndighetsgemensamma uppföljningssystemet SUS.   

 
Innan fördelning av medel för samordningsförbundet beslutas av kommunen ska samråd ske med övriga 
medlemmar; Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och Norsjö kommun.  
 
Helhetssyn viktigt synsätt  
Ledamöternas och ersättarnas uppgift är att, utifrån de förutsättningar huvudmännen har tilldelat 
samordningsförbundet, finna lösningar som innebär att de mål som gäller för den finansiella 
samordningen kan uppnås.   
 
Detta innebär att de måste ha förmåga att höja sig över ett sektoriserat synsätt och se till de syften och 
motiv som ligger till grund för den finansiella samordningen. De ska svara för ett helhetsgrepp som utgår  
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från såväl ett individ- som samhällsperspektiv. De ska ha förmåga att se vad den egna huvudmannen i 
samarbete med övriga samverkansparter kan bidra med för insatser. Ett sådant förhållningssätt 
underlättas av att de resurser som samordningsförbundet disponerar inte är avsedda för att täcka 
behoven inom enbart en huvudmans ansvarsområde. 
 
 
 
___________________________  ______________________________ 
Skellefteå kommun   Skellefteå kommun 
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