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Dagordning 

Ärenden Bilag
or 

1. Godkännande att öppna mötet 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna dagordningen. 

 

3. Genomgång av protokoll från föregående möte 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna protokollet. 

Bilaga 
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4. Val av justerare 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att utse  till justerare. 

 

5. Årsredovisning/ bokslut 2015 

I förslaget redovisas bland annat förvaltningsberättelse med 
resultatredovisning inklusive projektredovisning och måluppfyllelse utifrån 
styrkorten, styrelsens och revisorernas arbete samt kommentarer till 2015 års 
ekonomiska resultat och resultaträkning och balansräkning, m.m.  

I bilaga redovisas styrkort för 2015 med vision, strategi, mål, mått och 
aktiviteter samt sammanställning över budget och utfall 2015  

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna redovisat förslag till årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö 

Bilaga 
2 
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Ärenden Bilag
or 

 

6. Rapport från lokala samverkansgruppens möte 12/2 

Förbundschefen redovisar information från lokala samverkansgruppens möte 
2016-02-12 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

 

7. Ansökan från Norsjö – Påfart gymnasiet 

För en avhoppad elev från ett nationellt program kan det vara en lösning att erbjuda en 
inskrivning i ett individuellt alternativ på Norsjö Gymnasium med praktik på 80% som 
komplement. Vi tror på en lösning med praktik kombinerat med ämnesstudier, som vi kallar 
för Påfart Gymnasiet.  Eleverna får en sysselsättning som hjälper dem att skapa/behålla 
rutiner. Forskning har visat att långa uppehåll är negativt för inlärning, så att vara borta från 
alla ämnesstudier ett helt år kan inte ses som positivt. Att tillhandahålla hela utbudet av 
gymnasiegemensamma ämnen är inte möjligt i dagsläget, men ett grundutbud på 
matematik, svenska/svenska som andra språk och engelska skulle kunna erbjudas. Det är 
också individens behov som styr nivån på kurserna. I vissa fall behövs kanske 
grundskolenivå, i andra fall gymnasienivå. Som komplement till rena ämnesstudier bör 
studieteknik och självbildsstärkande och motivationshöjande verksamhet erbjudas. Det 
sistnämnda har testats ibland annat Skellefteå och Umeå, först inom ramen för Plug 
In/Första rummet och därefter implementerat i ordinarie verksamhet, och har visat sig ge 
goda resultat.  

Ansökan avser 348 000 kr*tre år= 1044 tkr samt 30 tkr för uppföljning /utvärdering totalt 
1074 tkr fördelat på tre läsår , 2016/2017, 2017/2018 och 2018/2019 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   bevilja ansökan. 

 

Bilaga 
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8. Ansökan om medel från grundskolan, projekt ”En bra start” 

På Örjansskolan Skelleftehamn har elevhälsan sett en ökning av svåra 
elevärenden, de senaste åren. I de hälsosamtal som skolsköterskan 

Bilaga 
4 



 4 (7) 

 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 2016-02-17 

 

Ärenden Bilag
or 

genomför, finns ett kraftigt ökat antal elever med psykisk ohälsa i form av 
självskadebeteende, ätstörningar, sömnstörningar och utanförskap. Ett annat 
problem på skolan är hög frånvaro. Ibland kan frånvaron bero på 
ovanstående, men det kan också finnas andra orsaker t ex social problematik. 
Under fjolåret 2014/2015 arbetade ”tillbaka till skolan”-teamet1 med två 
elever från åk 6-9, men skolan hade långt fler elever i behov av hjälp. Insatser 
som skolans elevhälsa kan erbjuda till dessa ungdomar är ofta otillräckliga. 
Elevhälsan ”släcker bränder” men problemet i grunden, kvarstår. 
Många av dessa elever som mår dåligt, når inte heller godkända resultat i 
skolarbetet, trots ett väldigt stort engagemang och kunskap hos 
medarbetarna. Örjansskolans medelmeritvärde för.åk 9 vt 2015 var 203, 4. 
Meritvärdet för kommunen låg på 219,6. Området har föräldrar med låg 
utbildningsnivå och vi har många elever som har ett annat modersmål än 
svenska. SALSA-jämförelsen visar på att eleverna underpresterar.  
23,3% av åk 9 var ej behöriga till gymnasiet vt 2015. Vi känner stor oro för dessa 
elever som lämnar skolan med bristfälliga betyg, eller inga betyg alls. 
Gymnasiestarten blir uppförsbacke för dessa ungdomar som får en tuff start 
in i vuxenlivet.  Mot den bakgrunden vill skolan ta ett helhetsgrepp och 
utveckla pedagogik och stödorganisationen för att nå måluppfyllelse och 
ökad hälsa för alla. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   . 

9. Ansökan om medel för förstudie ”Fokus arbetsliv – Psykisk hälsa i fokus” 

Utifrån utvärderingar i det nuvarande projektet Psykisk hälsa i fokus som avslutas 
februari 2016, finns behov av fortsatta arbeta med- och forma nya insatser inom 
området i samverkan med ett antal nyckelaktörer. Nämnden för folkhälsa och 
primärvård har den xxx beviljat 25 000kr till förstudien. 
Resultat och utvärdering av projektet Psykisk hälsa i fokus redovisas i bifogade 
dokument. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   bevilja 100 000 kr för förstudien under förutsättning att kommunstyrelsen 

Bilaga 
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beviljar 240 000 kr. 

10. Ansökan om ofördelade finsammedel för 2016 

 
Samordningsförbundet föreslås ansöka om medel för en Ungdomscoach som 
kopplas till Arbetsmarknadstorget- och arbetet med ungdomar i farozonen för 
aktivitetsersättning. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   skicka in ansökan om ofördelade finsammedel enligt förslaget. 

Bilaga 
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11. Beslut om arvoden för 2016 
 
Nivån för arvoden 2016 föreslås följa samma beslut som fattats för 
kommunfullmäktige Skellefteå. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   arvoden för Samordningsförbundets styrelsemedlemmar följer beslutade nivåer 
för kommunfullmäktige Skellefteå. 

 

12. Samordningsförbundet Skellefteå – Norsjö anmälan till Almedalsveckan 2016 

Sedan 2010 har Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS) och Nationella 
Rådet arrangerat ett gemensamt program under Almedalsveckan. En inbjudan har 
gått ut till alla samordningsförbund i Sverige om möjlighet att anmäla deltagande. 
För 2016 har Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö skickat in två förslag till 
presentationer som vi kan bidra med, dels Arbetsmarknadstorget och dels 
Hälsoinspiratörsutbildning Integration. 

Kan samordningsförbundet finansiera resa och boende för de som åker? 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   bevilja kostnader för två personer/ insats om deltagande beviljas. 

 

13. Finsam i framtiden – 2016 års nationella konferens i Eskilstuna 

http://www.finsam.se/utbildningarkonferenser/kalender/nationell_finsamsamkonf
erens_2016_eskilstuna 

Vilka ska åka från SF Skellefteå-Norsjö? 
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Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   . 

14. Besök från Samordningsförbundet Linköping 26 april 

I Linköping håller man på att starta upp en motsvarighet till Skellefteås 
arbetsmarknadstorg, AMT.  I Linköping kallas insatsen för En Ingång . Utvärdering sker 
kontinuerligt under hela projekttiden genom lärande utvärdering, vilket innebär en 
kombination av kvalitativa och kvantitativa studier för att fånga och utvärdera effekter och 
processer på individ-, medarbetar- och organisationsnivå. Detta sker genom Följeforskning 
av en person som anställts som doktorand. 

http://www.samordning.org/centrala-ostergotland/insatser/313-foljeforskning-en-ingang 

Verksamhetsdoktorand Lena Strindlund och förbundschef Mattias Bergström kommer till 
Skellefteå den 26 april för att presentera sitt arbete och för att se hur vi skulle kunna 
bygga ett samarbete framöver för att utveckal utvärdering/ uppföljning av finsaminsatser. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   . 

 

15. Information om SUS 

Den 22 mars kommer Helena Johansson, Processtöd SUS 
Samordningsförbunden i Väst, hit till oss i Skellefteå-Norsjö för att informera om vad 
uppföljningssystemet SUS är, dess syfte och användningsområde samt vem som 
ansvarar för SUS. 

*SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett system för att följa 
upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
som har finansierats av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen. 

http://www.susam.se/start 

22 mars kl 09.00 – 10.30 inbjuds styrelsen  

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   styrelsen inbjuds till informationstillfället. 
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16. Informationsärende 

Rapport från ordförandekonferens 28 januari , Bertil Almgren 

Rapport från studiebesök Hamburg och Interreg, Anna Viklund 

Rapport från referensgrupp KOFA (kompetensför alla) i Piteå, Maria LT 

               Frukost möte 13 april med Marcus Priftis, Rasismens många ansikten 
               http://samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo/wp-content/uploads/sites/3/2016/02/inbjudan_160413.pdf 

Medlemsavgift till NNS 2016   

Rapport från NNS styrelsemöte 

              Utbildning Coachande arbetssätt, våren 2016, Maria LT 
               http://samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo/wp-          
content/uploads/sites/3/2016/02/inbjudan_160406_160407_160510_160511.pdf 

Rapport från AC-kan,  Maria LT 
 

 

17. Övriga frågor 

Stellan Berglund som nu är projektledare för SKLs förstudie om Finsam i framtiden 
kommer att presentera förstudiens mål och innehåll. 
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1  » 0BVälfärdsarbete i samverkan 

 

Bertil Almgren, 
styrelseordförande 

Ordförande har ordet 
 
2015 har präglats av ett inre arbete i förbundet genom att styrelsen beslutat att fler projekt och 
aktiviteter har riktats mot en fortsatt utveckling av myndighetssamverkan. Arbetet har kunnat 
genomföras på det sättet eftersom inte minst europeiska socialfonden gått in i en ny programperiod, 
vilket inneburit att det funnits ett fåtal projekt där förbundet haft ekonomiska åtaganden. 
 
Norsjö kommuns medlemskap har inneburit ett tillskott i styrelsearbetet och ett samverkansprojekt 
är påbörjat och fler ansökningar om nya insatser väntas komma under 2016. 

Genom den lokala samverkanstruktur Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö utvecklat finns 
kunskap om såväl behov som möjliga åtgärder. Det viktigaste perspektivet är den enskilde individen 
och det gemensamma uppdraget att öka möjligheterna till egen försörjning för de grupper som inte 
omfattas av den generella välfärden på ett effektivt sätt. 

Vår gemensamma slutsats är att samverkan ger resultat, att sociala investeringar lönar sig och att 
stat, kommun och landsting men framförallt den enskilde individen är vinnare. Särskilt glada är vi 
över det faktum att vår myndighetsgemensamma verksamhet Arbetsmarknadstorget får bästa 
utfallet i landet i den samhällsekonomiska utvärdering företaget Pay Off genomfört bland liknande 
insatser som utvärderats. 

Samordningsförbundet har sedan starten prioriterat insatser för unga personer i åldern 16–30 år. 
Styrelsen ser behov av att fortsätta det arbetet men har också under 2015 öppnat upp för samverkan 
kring yngre åldergrupper och även äldre genom att kartläggningen av försörjningsstöd i Skellefteå 
och Norsjö resulterat i en ordinarie samverkan kallad MySam.   

Navet för utvecklingen av myndighetssamverkan är arbetsmarknadstorget som tydligt visar på en väg 
för andra kring hur det går att bygga en plattform för samverkan mellan myndigheterna. I nästa steg 
ska myndigheterna överta ansvaret och driva det inom sina ordinarie verksamheter.  Ett samarbete 
med Arbetsförmedlingens projekt Ung Komp har varit framgångsrikt, bland annat har en gemensam 
ledningsgrupp bildats för båda verksamheterna. Tillsammans har de båda verksamheterna påbörjat 
ett arbete med gemensamma ärendedragningar där uppgiften är att göra en 
myndighetsövergripande bedömning och hänvisa till rätt insats. 
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Stellan Berglund slutade sin tjänst som förbundschef 31 augusti 2015, efter att ha varit med sedan 
starten 2005. Den 1 september tillträdde vår nya förbundschef Maria Lindgren-Tuoma. 

År 2015 har varit framgångsrikt och stimulerande.  2016 inleds med ett firande av förbundets första 
10 år där vi med förväntan ser fram emot ett nytt år med fortsatt utveckling av samarbete, 
samverkan och samordning i Skellefteå och Norsjö kommuner. 

Avslutningsvis vill jag tacka för det stora engagemang som styrelse, medarbetare, 
samverkansgrupper och samverkansparter visat, både när det gäller att utveckla den ordinarie 
verksamheten och våra gemensamma projekt. 

Bertil Almgren 
Ordförande i Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 
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1. VÄLFÄRDSARBETE I SAMVERKAN        

1.1 Sammanfattning 
Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö kan beskrivas som en gemensamt ägd struktur för att 
hantera behov inom välfärden som medlemmarna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Skellefteå kommun, Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting, var och en för sig  har svårt att 
möta på ett effektivt sätt. 

Förbundet har sedan starten 2005/2006 kommit att spela en allt viktigare roll genom uppdraget att 
svara för det gemensamma lokala inflytandet när det gäller samordnade insatser inom välfärden. 
Under 2015 har samordningsförbundet medfinansierat totalt åtta olika projekt och ordinarie 
verksamheter till en kostnad av 2 755 918 kronor. Den gemensamma ambitionen har varit att genom 
ekonomisk samverkan, personal-, verksamhets- och metodutveckling utveckla och effektivisera 
användningen av tillgängliga resurser och därmed öka förutsättningarna för  människors väg till 
egenförsörjning. 

Sammanlagt har drygt 400 personer deltagit i verksamheter eller insatser som 
Samordningsförbundet finansierat 2015. 

Fem av de åtta  insatserna har avsett samordnad rehabilitering av individer. Två av dessa nio insatser 
sker i ordinarie verksamheter; Arbetsmarknadstorget och Myndighetsgemensam samverkan, MySam.  

Under 2015 har TExAS beviljats medel till fortsatt verksamhet av Allmänna arvsfonden. Spira 
Integration beviljades medel av Folkbildningsrådet t.o.m. 2015-02-28. 

Den kartläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Skellefteå – Norsjö med särskilt fokus på 
långvarigt  bistånd som genomfördes under 2014 resulterade under våren 2015 i ett uppdrag till 
Lokala samverkansgruppen- och en heltid samordnare att konkretisera hur fortsatt samverkan inom 
området bör utformas mellan myndigheterna.  En viktig del i arbetet var att utarbeta aktiviteter och 
rutiner som löpande går att implementera i myndigheternas ordinarie verksamhet.  

2015-10-07 beviljade  styrelsen 610 000 kr för fortsättning av denna verksamhet, samverkan för 
personer 30 år och äldre med behov av samordnat stöd, under 2016. Den ordinarie verksamheten 
benämns Myndighetsgemensam Samverkan, MySam.   

Den gemensamma ledningsgruppen för Arbetsmarknadstorget och Arbetsförmedlingens projekt Ung 
Komp innebär att de samverkande myndigheterna och Samordningsförbundet arbetar med 
samordnad ledning och styrning.  

Arbetsmarknadstorget har deltagit i ett nationellt projekt för att ta fram Indikatorer som kan 
användas  som ett redskap för utvärdering/uppföljning av samtliga verksamheter som förbundet 
finansierar 

Liksom under tidigare år har förbundet fortsatt arbetet med att utveckla den lokala 
samverkansstrukturen samt genomfört kompetensutvecklingsinsatser för personal hos de fyra 
myndigheterna och svarat för olika informationsinsatser på lokal, regional och nationell nivå.  
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Under året har två myndighetsgemensamma utbildningsinsatser genomförts, KUR-projektet med 
fokus på Integration och hälsa, och utbildning i coachande arbetssätt. 

Samordningsförbundets mål bedöms som uppnådda inom tre av förbundets fyra prioriterade 
perspektiv; Förnyelse/utveckling, Arbetssätt/processer och Ekonomi. 

Inom perspektivet Individen är bedömningen att målen inte uppnåtts. I de verksamheter där 
mätningar genomförts redovisas goda resultat samtidigt som den 100-procentiga måluppfyllelse som 
fastställts i verksamhetsplanen/styrkortet inte har uppnåtts. Sammanfattningsvis visar svårigheterna 
att mäta den övergripande måluppfyllelsen på individnivå på behovet av en mer enhetlig 
utvärderingsmodell som kan tillämpas av både ordinarie verksamhet och projekt. 

 
1.2 Förbundet 
Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö är fristående juridisk person med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting samt Skellefteå kommun och Norsjö kommun som 
medlemmar. Samordningsförbundet bildades den 1 december 2005. 

Utgångspunkten är lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och 
förbundsordningen där förbundets ändamål och uppgifter redovisas. Lagens syfte är att ge lokala 
aktörer bättre möjligheter att utveckla och samordna gemensamma insatser samt underlätta en 
effektiv resursanvändning i syfte att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete. 

Samordningsförbundet följer lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen 
(1991:900) i tillämpliga delar. Förbundet ska, enligt lagen om finansiell samordning, upprätta 
årsbokslut och årsredovisning senast tre månader efter räkenskapsårets slut samt följa upp vilka 
resultat som har uppnåtts och utvärdera om dessa insatser är effektiva. 

Målgruppen är personer i åldern 16–64 år som står utanför arbetsmarknaden och behöver 
samordnade insatser för att arbeta eller studera. Ett samordningsförbund kan, enligt lagtexten, 
arbeta med all verksamhet som ligger inom myndigheternas samlade ansvarsområde. 

Samordningsförbundet har tilldelats 6 104 tkr för 2015. Statens andel uppgår till 3 052 tkr, och 
kommunernas respektive landstingets andel till 1 526 tkr vardera.  

1.3 Lagstiftning 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,Finsam (2003:1210)  började gälla 1 januari 
2014. Enligt lagen får finansiell samordning inom ett samordningsområde bedrivas mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att uppnå en effektiv 
resursanvändning. Enligt 2§ ska insatserna inom den finansiella samordningen avse individer som är i 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin 
förmåga att utföra förvärvsarbete. Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner 
eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som 
avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 
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1.4 Organisation 
Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen består av 5 ledamöter och 
5 ersättare. Styrelsen har haft följande sammansättning under 2015: 

Ledamöter 
• Bertil Almgren, (s), ordförande,    Skellefteå kommun 
• Mikael Lindfors, (s),     Norsjö kommun 
• Ingrid Nilsson (tjänsteman), (t.o.m. 2015-03-01)  Försäkringskassan  
• Mikael Broman, (tjänsteman),(fr.o.m. 2015-03-01)  

 Försäkringskassan  
• Kenneth Andersson, (s),    Västerbottens läns landsting 
• Anna Viklund, (tjänsteman), vice ordf.,   Arbetsförmedlingen 

Ersättare 
• Johan Söderberg (m),    Skellefteå kommun 
• Camilla Hedlund, (c), (t.o.m. 2015-04-23   )    Norsjö kommun  
• Robert Boström (c) (fr.o.m. 2015-11-01)   Norsjö kommun 
• Carolina Marklund, (tjänsteman),    Försäkringskassan 
• Sture Andersson (c)  (t.o.m.2015-03-05    )   Västerbottens läns landsting   
•  Håkan Jansson (kd)  (fr.o.m. 2015-04-23 )  Västerbottens läns landsting 
• Birgitta Westring-Sandberg, (tjänsteman),    Arbetsförmedlingen 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under 2015: 

• 2015-03-05 
• 2015-04-23 
• 2015-06-11 
• 2015-09-10 
• 2015-10-07 
• 2015-11-26 

2015-10-07  genomfördes en gemensam planeringsdag inför 2016 med styrelsen och lokala 
samverkansgruppen. 

Bertil Almgren (ordf.) och Anna Viklund (vice ordf.) har utgjort Samordningsförbundets presidium 
tillsammans med förbundschef Stellan Berglund. Från 2015-09-01 tillträdde ny förbundschef 
Maria Lindgren-Tuoma. 

1.5 Förbundskansli 
Kansliet har haft följande sammansättning under 2015: 

• Stellan Berglund, förbundschef, 1,0 (t.o.m. 2015 -03 -31)  0,5 (mellan 2015-04-01 -2015-09-01) 
• Stellan Berglund, seniorrådgivare, 0,5 (fr.o.m. 2015-09-02) 
• Maria Lindgren-Tuoma, förbundschef 1,0 ( fr.o.m. 2015-09-01) 
• Johan Furberg, administratör IT, 0,75 
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Tjänsten som förbundschef köps via avtal med Skellefteå kommun. I arbetsuppgifterna ingår att 
samordna, bereda och föredra ärenden i styrelsen, vara sammankallande och beredande för lokala 
samverkansgrupper, svara för information till och kontakter med andra myndigheter, allmänhet, 
organisationer/föreningar, med flera, kontinuerligt följa de aktiviteter förbundet finansierar, m.m. 

Anställningen som IT-administratör sker i samarbete med kommunledningskontorets 
arbetsmarknadsenhet som har arbetsgivarrollen då samordningsförbundet inte anställer egen 
personal. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att underhålla och utveckla hemsidan för samtliga tre 
förbund i länet, utarbeta lokal statistik över offentliga försörjningsformer i Skellefteå, Umeå och 
Lycksele, delta i utvärdering och uppföljning m.m. Kostnaderna för anställningen delas av de tre 
samordningsförbunden i länet. 

Skellefteå kommuns förvaltning för Support och lokaler samt kommunledningskontorets sekretariat 
och personalavdelning har under 2015 svarat för administrativ och ekonomisk service enligt avtal 
från 2014-01-01. I arbetsuppgifterna ingår löpande ekonomiredovisning och uppföljning av 
samordningsförbundet som fristående juridisk person samt särredovisning av enskilda projekt 
innefattande bl.a. upplägg och underhåll av förbundets ekonomihantering, löpande betalning och 
kontering av fakturor inkl. arkivering av verifikat, löpande bokföring, skattedeklaration och 
momsredovisning till skatteverket, ekonomiska delårsrapporter, utbetalning av arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda m.m. 

Kostnader för lokalhyra (inkl. lokalvård), telefon, porto, kopiering samt användaruppgift/PC och andel 
i kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning. 

1.6 Lokal samverkansgrupp 
Lokala samverkansgruppen (LSG) i Skellefteå–Norsjö är ett strategiskt samverkansorgan för lokal 
samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Norsjö kommun och 
Västerbottens läns landsting när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser inom 
områdena hälsa, arbete och försörjning. 

Lokala samverkansgruppen utgör även beredningsorgan för projekt/verksamheter som aktualiseras 
för finansiering hos samordningsförbundet. Gruppen utgör därmed ett viktigt organ som 
legitimitetsskapare för de projekt/verksamheter som finansieras av förbundet. 

Förebyggande insatser och rehabilitering till arbete är prioriterade områden. 

Gruppen ska även uppmärksamma grupper som riskerar ohälsa och utanförskap, initiera 
gemensamma insatser över sektorsgränser samt föreslå finansieringsformer. 

Hög närvaro stort engagemang kännetecknar arbetet i lokala samverkansgruppen, vilket ger oss 
förutsättningar för väl underbyggda förslag till verksamhet och insatser som styrelsen kan fatta 
beslut om.  Det finns också en tydlig koppling mellan projektledarträffarna och LSG, frågor som lyfts 
på projektledarträffarna tas vidare till LSG- och styrelse. 
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Under 2015 har gruppens sammansättning i lokala samverkansgruppen varit följande: 

• Astrid Karlsson,    Försäkringskassan 
• Anders Eriksson, (t.o.m. 2015-03-31)   Arbetsförmedlingen Skellefteå 
• Åsa Wallin, (t o m 2015-08-30)  Arbetsförmedlingen Skellefteå 
• Maria Hanzén, t o m 2015-08-30  Arbetsförmedlingen Norsjö 
• Mattias Lindh, fr o m 2015-09-01  Arbetsförmedlingen Skellefteå-Norsjö 
• Per Bergman, (socialkontoret)  Skellefteå kommun 
• Jan Midlert, (gymnasiekontoret)  Skellefteå kommun  
• Leif Löfroth, (arbetsmarknadsenheten) Skellefteå kommun  
• Christoffer Wangsson, Socialtjänst    Norsjö kommun 
• Eleonore Hedman, Arbetsmarknad/näringsliv  Norsjö kommun 
• Lotten Hjärtström, (primärvåden)  Västerbottens läns landsting 
• Håkan Viklund,(Psykiatriska kliniken)  Västerbottens läns landsting 
• Catrine Nygren, (Rehabiliteringskliniken)  Västerbottens läns landsting 
• Stellan Berglund, (ordförande, sammankallande/beredande). Samordningsförbundet 

Skellefteå-Norsjö 
• Maria Lindgren-Tuoma, Samordningsförbundet f.r.o.m. 2015-09-01 (ordförande, 

sammankallande/beredande). 
 

1.7 Projektledargrupp 
Sedan år 2010 har samordningsförbundet ansvarat för administrationen och samordningen av 
gemensamma projektledarträffar i Skellefteå. Syftet med träffarna är främst att informera och sprida 
kunskap om pågående projekt, stimulera erfarenhetsutbytet mellan projekt samt utveckla 
samarbetet mellan olika projekt och öka det gemensamma lärandet. 

Vid projektledarträffarna medverkar samtliga projektledare för de projekt som pågår i Skellefteå. Ett 
10-tal projektledare har medverkat under 2015. Gruppen förbereder även underlag till den 
samordnade styrgruppens möten. 

 

 

1.8 Planeringsdag med styrelse och lokala samverkansgruppen 7 oktober 
2015 
 

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. 
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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 
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Samordningsförbundet initierar tidigare insatser i samverkan mellan berörda myndigheter. 
Sådana insatser kan även omfatta uttalade riskgrupper på grundskole- och gymnasienivå. 

• 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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2. VERKSAMHETER/PROJEKT SOM FINANSIERATS AV 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET 2015 OCH 2014, KRONOR.  

Namn                 2015                         2014 
Arbetsmarknadstorget. Ordinarie verksamhet. 1 626 038 1 222 883 
Utsikten 2.0, ESF-projekt/ordinarie verksamhet 0 119 205 
Praktikmatchen, Finsamprojekt/ordinarie 
verksamhet 

0 325 576 

Hälsans Trädgård. Ordinarie verksamhet. 0 350 000 
Unga in, ESF-projekt/ordinarie verksamhet.  + 433 165 433 
TExAS, ESF-projekt 0 580 000 
MedUrs, ESF-projekt 0 745 200 
SPIRA – Anställningskompetens, ESF-projekt 0 1 481 400 
SPIRA – Integration. ESF-projekt 0 750 000 
SPIRA – Unga, ESF-projekt 0 888 
Improve, ESF-projekt   +163 894 188 976 
Kartläggning försörjningsstöd, Finsam-projekt 0 165 829 
MySam, Myndighetsgemensam samverkan 337 422  
KUR-projektet 28 356  
Stadsmissionen 196 250  
Ready 256 064  
Knut`n 2.0 212 621  
AME kartläggning unga som varken studerar …. 86 681  
Utbildning Coachande arbetssätt 200 946  

 

Nedan följer en redovisning av 2015 inom varje verksamhet/projekt. 

2.1 Arbetsmarknadstorget  
 
Målgrupp:  
Personer i åldern 16-29 år som har komplex problematik och är i behov av samordnat stöd genom 
myndighetssamarbete.  Målgruppen har under det senaste året förändrats – och står nu ännu längre 
från arbetsmarknaden. Under året 2015 har Arbetsmarknadstorget arbetat med 96 personer. 
 
Deltagare remiteras från handläggare inom någon av myndigheterna där man gjort bedömningen att 
individen har behov av insatser från flera myndigheter – och att dessa behöver samordnas. 
 
Verksamhet: 
Att samarbeta är den viktigaste faktorn för att hjälpa individer framåt, visar erfarenhet av arbetet på 
AMT. Därför är förhållningssättet att alltid bjuda in personer (både professionella och andra i 
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individens nätverk)till Arbetsmarknadstorget. På det sättet  försöker man sprida ett arbetssätt som 
leder till en större samsyn och ett mer gemensamt förhållningssätt.  
Handläggarna har ärendedragningar i mindre grupper för att kunna stötta varandra och driva 
processerna framåt. 

AMT har fortsatt med temagrupper där individer får kunskap om vad det innebär att arbeta eller 
studera. I dessa temaveckor har även vikten av kost och hälsa ingått. Detta koncept ska vi försöka 
utveckla tillsammans med Arbetsförmedlingens projekt  UngKomp. 

 

Förutom tidigare beslutad finansiering av utvecklingsledare, lokaler och driftskostnader beslutade 
samordningsförbundets styrelse att för 2015 också bevilja medel för finansiering av 50% 
kuratorstjänst samt Studie- och yrkesvägledare med 50% . Övriga tjänster har under 2015 
finansierats av socialkontoret respektive arbetsförmedlingen. 

 
Resultat: 
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 2015  har varit  samarbetet mellan Arbetsmarknadstorget och 
Ung Komp, bland annat genom en gemensam ledningsgrupp. 

Den största förändringen under 2015 är att Arbetsmarknadstorget Arbetsförmedlingens projekt Ung 
Komp skapat ett gemensamt mottagningsteam. Det består av handläggare från alla fyra 
myndigheter. Uppgiften är att göra en myndighetsövergripande bedömning för att planera och 
hänvisa till rätt insats.   

Under 2015 har 96 personer omfattats av Arbetsmarknadstorgets verksamhet. 

Samhällsnytta.  AMT 
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Under 2013 genomförde Pay Off en samhällsekonomisk utvärdering av 19 deltagare ett år före de 
började och ett år efter att de slutade i projektet. 

Med i beräkningen fanns även kostnader för Arbetsmarknadstorget, t.ex. åtgärdskostnader, inköpta 
tjänster, personalkostnader, lokaler etc. 

Resultatet visade att samhällets intäkter som helhet ökade med 3,6 miljoner kronor jämfört med 
deltagarnas situation året före de börjad i projektet. Om man räknar bort kostnaderna för själva 
Arbetsmarknadstorgets verksamhet hamnade lönsamheten på 1,4 miljoner kronor. På medellång sikt 
(fem år) beräknades intäkterna öka till 18,2 miljoner kronor. 

Slutsatsen blev att sociala investeringar lönar sig, att samverkan ger resultat och att kommunen, 
landstinget och staten men framför allt individen är vinnare. Arbetsmarknadstorgets ledningsgrupp 
har beslutat att samhällsekonomiska uvärderingar ska genomföras vart annat år vilket innebär att 
nästa utvärdering påbörjas hösten 2015. 

 

  

 

2.2 Myndighetsgemensam samverkan, MySam 
Målgrupp: 
Personer 30 år och äldre som uppbär långvarigt försörjningsstöd. Det ska också bedömas att det 
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finns behov av samlat stöd från flera myndigheter. Det ska också finnas en önskan hos individen själv 
att erhålla samordnat stöd. 

Verksamhet: 
Under 2015 har 26 personer deltagit i MySams verksamhet, 16 män och 10 kvinnor. Tre av dessa har 
utomnordisk härkomst. Samtliga har en mycket komplex livssituation där ohälsa av psykisk – 
och/eller fysisk orsak är en kraftigt bidragande orsak till nuläget.  

MySams koordinator/samordnare samordnar och sammankallar aktuella myndigheter/instanser för 
samarbete och gemensam planering runt individen. Samverkan sker genom samarbetsmöten med 
individen i fokus där de olika myndigheterna deltar och bidrar med insatser utifrån respektive 
myndighets uppdrag. MySams samordnare har också till uppgift att dokumentera framgångsfaktorer 
och utmaningar i samverkansarbetet och att rapportera till styrgrupp och chefer hur arbetet 
fortskrider. 
 
MySam har kontaktpersoner från de samverkande myndigheterna vilka bidrar med sin kompetens 
och kunskap i samverkansarbetet.  Framöver kommer även kontaktpersonerna att fungera som 
beredningsgrupp vid regelbundna remissgenomgångar och vid myndighetsgemensamma 
ärendegenomgångar. 
 
 

Resultat: 

Deltagarnas livssituationer är ytterst komplicerade, det kommer att ta tid att komma fram till 
lösningar som innebär egen eller annan försörjning för  deltagarna. Redan nu kan konstateras att det 
samordnade stödet som kan erbjuda idag inte kommer att räcka till för att nå egen eller annan 
försörjning för flera av  deltagarna. Ytterligare stöd och ytterligare insatser kommer att krävas för att 
kunna stödja deltagarna till ett självständigt liv utan försörjningsstöd. Exempel på sådana insatser kan 
vara intensifierad jobbcoachning och utökat stöd i arbetssituationen. Det kan också handla om stöd 
till resor, arbetsresor, bussträning samt stöd i hemsituationen. Ytterligare ett uppdrag för MySam kan 
bli att dokumentera och tydliggöra vilka insatser vi ser som kommer att behövas.  
 

 

2.3 Knut´n 2.0, Norsjö 
 
Målgrupp  
Primära målgrupperna för projektet: 
Nyanlända och människor i behov av integration (dvs. människor som inte har svenska som 
modersmål utan som anlänt till Norsjö som flyktingar, ensamkommande flyktingbarn, anhörig samt 
övriga invandrare från EU-länder). 
Företag och kommunala verksamheter inom Norsjö Kommun. 
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Sekundära målgrupper för projektet: 
Människor med mental ohälsa och som är i behov av sysselsättning och daglig verksamhet. 
Människor med fysiska åkommor som är i behov av arbetsträning. 

Unga människor i behov av erfarenheter och rutiner. 

Verksamhet 
Kartläggning av arbetsmarknaden i Norsjö – både hos företag och kommunala verksamheter för att 
finna fler praktik och arbetsplatser för Knutens målgrupper .Kartläggning av eventuella behov av 
legoarbete för Knut’n. 
Framtagande av riktlinjer av Knut’ns stöd till arbetsgivare. 
Anpassning av flöden runt återvinningscentraler.Anpassning av lokaler för att utöka antalet platser för 
demontering/återvinning. Detta kräver varmboning av vissa utrymmen, montering av nya innerväggar 
samt dragning av el- och vatten. 

Utveckling av nya arbetsuppgifter runt återvinning  

Resultat 
Projektet avsluts  den sista mars 2016.  Så här långt har arbetet gått som planerat, ett hundratal 
arbetsplatser har kontaktats och det visar sig vara ett stort intressa hos arbetsgivare att på olika sätt 
samarbeta med Knut´n. Ett mycket bra samarbete med arbetsförmedlingen har upparbetats.  På det 
sättet kommer fler och lämpliga arbetsplatser att finnas tillgängliga för Knutens målgrupper. 

 

 

2.4 Stadsmissionen / Aktiv uppföljning 
Målgrupp: 
Besökare med långvarit föfsörjningsstöd, ofta med komplex problembild.   Majoriteten av insatsens 
personer har varit män, 1/3  har varit kvinnor och 10 % med invandrarbakgrund. Det ses som extra 
positivt att kvinnorna tagit för sig i snickeriet, en plats som av tradition uppfattas som en manlig 
domän. 

Verksamhet: 
Öppen stödverkdamhet, Second Hand och snickeri.  Arbete med att motivera personer till målinriktat 
arbete och se möjligheter till ett avlönat arbete. 

Tät samverkan med Arbetsförmedlingen när det gäller personer som arbetar med Second 
handverksamheten.  En tät samverkan sker också med socialtjänsten. 

Resultat: 
Det underlag för dokumentation och uppföljning som  utarbetats under projektet har fungerat bra i 
arbetet med stöd och coachning för deltagare.  Att sätta mål – och kunna synliggöra utveckling är 
viktigt för varje individ, det ger också ett bra underlag i samverkan med Arbetsförmedling och 
socialtjänst. 
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Tydligast syns måluppfyllelsen i snickeriet där personer  som gått sysslolösa länge visat en stor 
uthållighet gällande närvaro och deltagande i arbetsuppgifter. 

Projektet har också resulterat i att arbetet i den öppna verksamheten blivit mera målinriktat för att 
stötta deltagarna mot att nå uppsatta mål. 

15 personer har direkt och aktivt omfattats av projektet.  Men uppskattningsvis  dubbelt så många 
som indirekt haft nytta av att projektet genom att personalen utvecklat  samtalsstöd på olika sätt. 

 

2.5 READY 
 
Målgrupp: 
Elever i gymnasieskolan som inte nått målen med sina gymnasiestudier under 3 år, samt har  
komplext behov av stöd p.g.a. psykisk ohälsa, neupsykiatriska funktionsnedsättningar och /eller 
andra hinder som påverkar motivation/vilja att gå till skolan. 
Under hösten 2015 har 17 elever tagit del av insatsen och ytterligare några tillkommer under jan – 
mars 2016. 

Verksamhet: 
En sammanhållande stödperson / coach finns för de elever som ingår i projektet. Dessutom kopplas 
lärare till eleverna utifrån individuell planering för de kurser som ska läsas. 
Eleverna har individuellt anpassat schema som tar hänsyn till ämnesstudier, takt, förutsättningar, 
lokaler, individuella specifika behov. 

Resultat: 
17 elever  ingen som påbörjat har hoppat av. Fem elever blev klara till jul med sina betyg. En elev har 
gått över till folkhögskola.  Övriga fortsätter under våren 2016.  Vid avslut sker en samverkan med Af 
eller Arbetsmarknadstorget för att undvika brott i planeringen för en fortsatt utveckling mot 
egenförsörjning. 

 

2.6 AME,  kartläggning av unga som varken studerar eller arbetar 
 
Målgrupp  Unga vuxna i åldern 20 -25 år som inte avslutat sina gymnasiestudier inom Skellefteå och 
Norsjö kommuner 

Verksamhet  Under perioden 1/10 2015  - 31/5  2016  pågår ett arbete med kartläggning av gruppen 
Unga- vuxna i åldern 20 -25 som inte har avslutad/ uppnått fullständig gymnasieutbildning .  Vi har en 
oklar bild av hur behoven ser ut i detta åldersspann efter att ansvaret inom KAA upphör.  
Kartläggning  genomföras av personal från AME och VUX med stöd av handläggare från 
gymnasiekontoret.    
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Resultat   
Så här långt är 205 personer födda mellan 1991- och 1994 identifierade och kartlagda vad beträffar 
deras poängfördelning av betyg som fattas. 

2000-2400p = 124 st 

1600-2000p = 38 st 

Summan  är 162 st. De  kan teoretiskt klara ett slutbetyg före 1/1-2017  
* Slutbetyg måste tas ut innan 1/1 2017 annars måste man läsa mot GY11 dvs examen. 

0-1600p = 27 st får läsa en gymnasieexamen eller folkhögskola 

Av dessa hittade vi 5 st med slutbetyg och 11 st  som är i principklar för att få ett slutbetyg. 

De måste läsa en kurs allt göra en prövning med ett F på Vux. För att Vux ska kunna utfärda ett 
slutbetyg måste eleven ha minst en kurs registrerad på Vux. 

Sammanlagt blir det 205 st elever.  

 

2.7 Information och utbildning/kompetensutveckling. 
Myndighetsgemensamma informationsinsatser och utbildning/kompetensutveckling för  
personalgrupper och politiker är en central uppgift för samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. 

Under 2015 har KUR-projektet genomförts med fokus på Integration och hälsa. En mycket 
uppskattad konferensdag genomfördes 20 november på Scandic med båda nationella och lokala 
föreläsare. Därefter anordnades en uppföljande dag 10 decemberpå temat – Vad kan myndigheter 
och civilsamhälle göra i samverkan? Ett tydligt behov och önskemål från såväl företrädare för 
myndigheterna som organisationer inom civilsamhället är att man ser ett stort behov av ett nav/ 
center eller liknande (Integrationsnav?)  där företrädare från de olika myndigheterna skulle jobba, 
det skulle också underlätta samarbete med organisationer inom civilsamhället.  – det kommer vidare 
att diskuteras inom lokala samverkansgruppen och styrelsen. 

Under hösten 2015 erbjöds personal från alla fyra myndigheter att gå en 4-dagars utbildning i 
Coachande arbetssätt.  Det resulterade i att 20 personer genomgick utbildningen och 
utvärderingarna var mycket positiva. Därför kommer vi att genomföra utterligare en utbildnngsgrupp 
under våren 2016. 

En viktig del i den interna informationen och kompetensutvecklingen för handläggare/chefer och 
politiker hos medlemmarna samt projektägare, föreningar/organisationer och andra aktörer är 
samordningsförbundets roll som sammankallande och beredande i lokala samverkansgruppen, 
nätverket för projektledare i Skellefteå samt samordnade styrgruppen. 

Lokala samverkansgruppen har haft fem sammanträden under året samt en gemensam 
planeringsdag med styrelsen. Projektledargruppen har haft fem möten 2015. 
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Förbundets hemsida utgör en viktig del i den externa informationen om förbundets organisation, 
beslut, aktiviteter, pågående projekt, m.m. Samordningsförbundet har under 2015 tagit i bruk en ny 
teknisk plattform, Wordpress, vilket innebär att hemsidan numera har en responsiv webbdesign, 
d.v.s. att den anpassar sig till både datorer, läsplattor och mobiler. Hemsidans lay out har även 
förändrats och förbättrats. För att lättare söka och hitta olika dokument, artiklar, m.m. finns även en 
sökfunktion. 

Under 2015 har Samordningsförbundet Skellefteå- Norsjö även startat en blogg och en facebooksida.  
Båda dessa sociala medier nås via hemsidan. 

Förbundschef har deltagit vid olika konferenser/seminarierm och presenterat förbundets 
verksamhet, bl.a. vid SKL´s  konferens  3 december. En konferens med titeln Fokus ekonomiskt 
bistånd – att bryta utanförskap. Deltagit i  Indikatorprojektets styrgrupp och projektgrupp på, work 
shop för referensgruppen för projektet Psykisk hälsa i fokus, Träff med norrlandsnätverket för 
samordningsförbund i norra Sverige, m.fl. tillfällen. 

Information har även getts till andra samordningsförbund, kommuner, m.fl. i samband med 
föreläsningar eller studiebesök. Rikdagens utredare har även besökt Skellefteå och mött olika 
samverkansparter i samband med ett utredningsuppdrag från socialförsäkringsutskottet. Förbundet 
har även deltagit i det länsövergripande arbete med en regional utvecklingsstrategi. 

Samordningsförbundet har under 2015 varit representerat dels i styrelsen för Nationella Nätverket 
för Samordningsförbund samt dels på tjänstemannanivå i den arbetsgrupp som är utgör en 
stödfunktion för styrelsen. Förbundschefen ingår också i en nationell arbetsgrupp för nationella rådet 
i syfta att inventera och anordna seminarier med goda exempel från Samordningsförbunden i Sverige 
under Almedalsveckan. 

3.  INSATSER SOM BESLUTATS UNDER 2015 – MEN SOM PÅBÖRJAS 
2016 

3.1 Rådgivare socialt företagande 
Tillsammans med Coompanion ska samordningsförbundet finansiera 50% vardera av en tjänst som 
rådgivare kring socialt företagande i Skellefteå.  
En stor utmaning idag är att många står utanför arbetsmarknaden, och inte får visa vad de vill och 
kan. Socialt företagande ger fler chansen att visa och använda sina egna resurser. De kan skaffa sig 
större nätverk, komplettera sina kompetenser, dela arbetsbördan och riskerna med andra. 
Coompanion hjälper till att starta upp sociala företag så att fler blir delaktiga i arbetslivet 

3.2 Co-Active, Urkraft Esf-projekt 
I samarbete med Skellefteå och Norsjö kommun Tillväxtkontor och Knut´n Norsjö – en kommunal 
verksamhet för främjande av psykisk och fysisk hälsa,  
Arbetsförmedlingen i Skellefteå och Norsjö, Försäkringskassan Skellefteå, VLL/Psykiatrin, 
Hälsocentralen i Norsjö, Hälsocentralen Erikslid/Heimdal/Boliden,  
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Mobackenkyrkan/Skellefteå pastorat, Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö samt arbetsgivare i 
Skellefteå och Norsjö. 

Mål för projektet:  
- 100 % av deltagarna får en ökad känsla av livskvalitet konstaterad genom självskattningsmetoder. - 
Minst 80% av deltagarna ska uppleva sig stå på en mer stabil grund när det gäller sin framtida 
försörjning. - Minst 50 % av deltagarna går vidare till arbete eller studier. - Minst två sociala företag 
har startats under eller i nära anslutning till projektet - Minst 40 nya arbetstillfällen skapats via job 
carving aktiviteter. - Minst 60 arbetsgivare/chefer deltagit i utbildningar och workshops om nytta och 
lönsamhet med mångfald på arbetsplatsen. - Metoden och arbetsformererna har dokumenteras på 
ett sätt som kan spridas och användas av andra. - Implementerad samordning mellan 
Försäkringskassa, Arbetsförmedling och primärvården där man betraktar det som en självklarhet att 
arbetslivsrehabiliteringen och den medicinska rehabiliteringen integreras. - Implementerad 
struktur/rutin där man ser anhörigas del i rehabiliteringen/integrationen. - Bättre matchning mellan 
företagens behov och de arbetssökandes möjligheter och kompetens.  

 

3.3 Processkartläggning, insatser för unga vuxna 16-29 år 
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. Fokus på hur samarbete 
mellan myndigheter fungerar och kan stärkas. 

 

4. INSATSER SOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET INTE FINANSIERAR – 
MEN FÖLJER MED INTRESSE FÖR ATT UTVECKLA KOMPETENS OCH 
SAMVERKANSMÖJLIGHETER 

4.1 TExAs , finansieras genom allmänna arvsfonden 
Projektet startade som ett ESF-projekt under perioden 2012-01-01–2014-12-31. Urkraft har varit 
projektägare och Socialkontorets avdelning för stöd och service, Gymnasiekontoret, Västerbottens 
läns landsting, Psykiatriska kliniken, Attention, Solviks folkhögskola och Samordningsförbundet 
Skellefteå har varit samverkansparter.   

TExAs (Tillgång till Examina för individer med Aspergers syndrom) är ett studiecenter i Skellefteå som 
ger förutsättningar för personer med Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar att kvalificera sig till och fullgöra studier på gymnasiet, Vuxenutbildningen 
(VUX), folkhögskola eller högskola/universitet. 

Studiecentret TExAs som finns i Föreningen Urkrafts lokaler på Campus Skellefteå är ett samarbete 
mellan Föreningen Urkraft, Skellefteå kommuns handikappförvaltning, Gymnasiekontoret/VUX och 
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Psykiatrin i Skellefteå. Andra samverkanspartners är bland annat; Föreningen Attention Skellefteå, 
Campus Skellefteå, Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, CV (Centrum för vägledning och 
validering), folkhögskolor i regionen, arbetsmarknadsinsatser m fl. 

Studiecenter TExAS uppfyller många av de behov som finns gällande studier, studiestöd, studieteknik 
och studiemotivation. Mötesplats TExAs kommer att inrymma studiecentret och dess verksamhet 
men tillföra de nya inriktningarna arbete, fritid och hälsa. 

 

 

Resultat 

Sedan 2012 har ca 80 personer/år fått stöd för att klara sina studier 

TExAS har utvärderats av European Minds Sweden. 

Målgruppen beskrivs, kortfattat, på följande sätt i i utvärderingen: 

• Fokus ligger på dem som vill kolla sina betyg eller läsa upp betyg. 
• Skolan har varit jobbig, en del bär på skoltrauman. 
• Det är inte bara personer med Asperger som har behov av individanpassad skolgång. 
• Man kan ha koncentrationssvårigheter på grund av grundsjukdom, eller på grund av 

läkemedel. Det ger samma symptombild. 
• Målgruppen har drabbats av högre krav i skolan (misslyckats) och den generella  utveckling i 

samhället, där skyddsnäten inte längre finns. 
• Målgruppen går i skola, men utvecklas också socialt. 
• Antalet personer med Asperger eller liknande funktionsnedsättningar ökar hela tiden och har 

förändrat behovet av alternativa insatser inom de olika skolformerna 
 

Samverkansparterna upplever en mycket stor mängd positiva resultat. De resultat som upplevs är: 

• Elever som tidigare slutat stannar kvar i utbildningen 
• Elever/kunder/brukare/patienter mår bättre 
• Deltagarna klarar kurserna, får betyg 
• Elever/kunder/brukare/patienter utvecklas, uppfyller sina mål, tar sig vidare 
• Personer behöver inte stöd längre/inte längre samma typ av stöd 
• Elever som går ett fjärde eller femte år klarar sig bättre sen TExAS gått in 
• Lärare har fått ökad kompetens kring diagnosen och vad man måste erbjuda eleverna 
• Elever blir mer sedda 
• Elever känner att de lyckas 
• Kunskap om skäl till avhopp har ökat, tappar inte bort elever 
• Har lett till att det är vanligare att förändringar/anpassningar till skolgång görs och det har i 

sin tur lett till färre avhopp 
• Etablerad kontakt med högskolemiljön, på Campus. 
• Skapat många positiva vänskpaförhållanden ( många känner sig ensamma) 
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Mötesplats TExAS 

 

Redan första året blev det tydligt att TExAS  inte bara var en plats att studera på utan också ett ställe 
att träffas. Och deltagarna hade många och goda tankar om hur TExAS kunde utvecklas till en 
mötesplats. Under rubriken ”Mötesplats TExAS – vägen till min stad och min framtid” formade vi 
tillsammans en ansökan till Arvsfonden.  

 

1 november startade så Mötesplatsen med stöd av Arvsfonden.  

Förutom studier är det också viktigt att arbetsliv, ekonomi, hemmet, fritid och hälsa fungerar för att 
få ihop livet. En meningsfull vardag är grundläggande för alla.  Att umgås i grupp och träna sig socialt, 
att göra middagar eller gå på bio tillsammans, är en viktig del för att känna känslan av att jag äger 
min stad!  

Studiecenter TExAS uppfyller många av de behov som finns gällande studier, studiestöd, studieteknik 
och studiemotivation. Mötesplats TExAs inrymmer studiecentret och dess verksamhet men tillföra de 
nya inriktningarna arbete, fritid och hälsa. Utöver de ca 80 per år som har en aktiv studieplan genom 
Studiecenter TExAs så kommer ett 70-tal personer till TExAs för att skapa och ta del av Mötesplatsen.  

Inriktning på arbete 

En inriktning på arbete och praktik kan ses som ett naturligt komplement till studier. Det kan följa på 
avslutade studier, men praktik kan också föregå och motivera till studier. På samma sätt som när det 
gäller studier kan det behöva byggas upp en stödstruktur för att en person med NPF ska klara av ett 
arbete. Redan att förbereda sig och söka en anställning kan upplevas som en utmaning. 
Mötesplatsen TExAs svarar genom ett särskilt program, med möjlighet till individualisering, för 
förberedelser som den enskilde behöver. 
 

Inriktning på fritid och hälsa 

Många i vårt samhälle har inte samma tillgång till fritidsaktiviteter, kultur och nöjen som 
befolkningen i övrigt. De har generellt sett även sämre hälsa. På fritiden kan svårigheter att knyta och 
upprätthålla sociala relationer leda till ensamhet och upplevt utanförskap, i synnerhet om man bor 
ensam och står utanför arbetsliv och studier. Det är inte ovanligt med ett påfallande starkt intresse 
för ett eller ett fåtal områden som kan tas tillvara och utvecklas på fritiden. Begränsade sociala 
kontakter kan ha bidragit till att andra intressen inte uppmärksammats och breddsatsningar av 
”pröva-på-karaktär” kan vara ett sätt att identifiera dessa.  

När det gäller hälsa handlar det främst om förebyggande aktiviteter i form av motion, kostvanor, 
avslappningsövningar och socialt umgänge. Fortsatt kontakt med anhöriga, ”gamla” vänner och 
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bekanta, kontaktpersoner samt grupp- och träffpunktsverksamhet är mycket viktigt för att förebygga 
social isolering och psykisk ohälsa 

Supported Education 

Studiecentret startade som ett lärandeprojekt och har utvecklats med Mötesplatsen.  Det vi ser är att 
det vi tillsammans utvecklat är i överensstämmelse med principerna i Supported Education.  

 

Grundläggande principer för Supported education: 

• hopp för den enskilda personen och fokus på det som ger stöd till dennes individuella 
återhämtning 

• tillgängligt för alla som önskar studera 
• stöd i allmän skolmiljö utifrån personens egna val och preferenser 
• stödet som erbjuds bygger på partnerskap och omfattar individuell coaching 
• stödet förutsätter personens aktiva engagemang och delaktighet 
• resultat orientering 
• stödet som erbjuds är tidsobegränsat 
• stödet sker i samverkan med psykiatrisk vård och andra stöd funktioner 
• ekonomisk rådgivning 
• tillgänglighet till yrkesvägledning samt karriärplanering. 

 

 
 

 

4.2 Psykisk hälsa i fokus.   
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, som från början var planerat att pågå under 2014 har förlängts med ett 
år och avslutas 2016-01-31. 

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 kombination av 
kvalitativa och kvantitativa insatser. Utvärderingen syftar till att löpande lyfta framgångsfaktorer och 
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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. 

Projektet har inriktat sig mot två primära målgrupper; allmänhet/medborgare i Skellefteå kommun 
både som privatpersoner men även som anställda på företag eller i offentlig sektor. 
Kompetensutveckling har under 2015 även erbjudits anställd personal inom offentlig och privat 
sektor som arbetar inom området psykisk hälsa/ohälsa. 

Lärdomarna har varit flera; Intresset har varit stort, hög tillgänglighet och flexibilitet, bra samarbeten 
med andra aktörer/verksamheter, behov av att involvera fler, nått nya grupper, har lyft frågan och 
satt ord på psykisk hälsa/ohälsa, behov av konkreta verktyg, chefen är avgörande i alla stadier, 
Insatser för individ, grupp, organisation och samhälle, proaktiv istället för reaktiv, möjlighet till 
kontinuerligt lärande. 

Som en del i att undersöka nyttan med projektet har utvärderarna, European Minds ansvarat för 
uppföljning/utvärdering. Projektet har haft fler än 2500 deltagare på sina aktiviteter, vilket är fler än 
man initialt räknat med. Uppföljning har också gjorts löpande. Därtill har otaliga artiklar och 
intervjuer publicerats. Insatserna har dessutom varit mycket uppskattade och en överväldigande 
majoritet har angett att de sett nytta med tillfällena och menar att de bidragit till ökad kunskap, både 
privat och i arbetslivet. Vi kan därmed säga att projektet arbetat mot målet och att det kan sägas 
vara uppfyllt utifrån givna förutsättningar.   

Bra samarbeten med andra aktörer/verksamheter: 
Projektet har möjliggjort skapande av nya kontakter och nätverk. Samarbetet med inte minst företag 
och föreningar har gjort att projektet kunnat sprida sitt budskap ytterligare, visat på andra 
verksamheters inriktning och kompetens samt kompletterat föredrag etc. med givande information. 
Därtill har samarbete med olika aktörer gjort att man skapat mervärde genom att koppla samman 
aktörer med varandra.  

Avslutningsvis har också frågan väckts om hur projektets lärdomar skall tas vidare, exempelvis 
föreslås en förstudie att ta vid när detta projekt avslutas.  

 

4.3  Kompetens för alla, KOFA ( projekt i Piteå) 
 

Kompetens för alla är ett Europeiskt Socialfondsprojekt med syftet att öka sysselsättningsgraden 
bland personer med funktionsnedsättning samt nyanlända invandrare. Totalt kommer 250 personer 
att delta i projektet som pågår 1 oktober 2015 till 31 augusti 2018.  

Projektet riktar sig till personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och 
nyanlända invandrare. Det är ett samverkansprojekt främst mellan Piteå kommun, Älvsbyns 
kommun, Arvidsjaurs kommun och Arbetsförmedlingen. Samverkan kommer även att ske med 
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Samordningsförbundet i Skellefteå och Piteå, Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO) i Piteå, 
Piteåentreprenörerna och Landstinget (vuxenpsykiatrin). 

Projektet ska stötta individer att närma sig arbetsmarknaden. Det kommer att ske genom vägledning, 
motivationshöjande insatser och matchning mot lämpliga arbetsgivare - privata och offentliga - där 
merparten av deltagarens tid i projektet är förlagd. Det är främst i form av praktik, som på sikt 
kan utvecklas till subventionerad anställning. Stort fokus läggs också på arbetet med att stötta och 
utbilda arbetsgivare, för att öka företens/verksamheternas möjligheter att ta emot personer ur 
målgruppen i sin arbetsgrupp. 

Nyanlända invandrare erbjuds språkträning på arbetsplatsen. Dessutom sker löpande uppföljningar 
hur det går på arbetsplatsen, där både deltagaen och arbetsgivaren medverkar.   

Det kommer också att genomföras transnationella aktiviteter,exempelvis utlandspraktikpraktik för 
deltagare och studiebesök och erfarenshetsutbyte för projektmedarbetare. 

Projektet kommer att arbeta med att hitta nya samverkansformer, både med andra myndigheter och 
med arbetsgivare för att öka övergångarna till arbete för kvinnor och män i målgrupperna. 

 

 

5.  STYRKORT.  

      5.1  Vision, strategi, mål och mått 2015 
Vision, strategi, perspektiv/fokusområden, mål, mått och aktiviteter för 2015 fastställdes av styrelsen 
2014-11-26 och finns redovisade i förbundets verksamhetsplan och styrkort. Samordningsförbundet 
Skellefteå–Norsjö tillämpar så kallad balanserad styrning (Balance Scorecard) för ledning, styrning 
och uppföljning av förbundets verksamhet. Styrkortet har utarbetats i processform av lokala 
samverkansgruppen, styrelse och förbundschef. 

Vision 
Den långsiktiga visionen 2015 för samordningsförbundets verksamhet inom Skellefteå och Norsjö 
kommuns geografiska områden och utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, 
försäkringskassans och arbetsförmedlingens olika samhällsuppdrag var; Ökad välfärd i Skellefteå och 
Norsjö genom finansiell samordning. 

Strategi 
Samordningsförbundets strategi för att nå visionen var följande: 

Genom samordnande 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. 

Fokusområden/perspektiv 
I planen och styrkortet redovisades fyra prioriterade fokusområden/perspektiv: 
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• Individen 
• Förnyelse/utveckling 
• Arbetssätt/processer 
• Ekonomi 

 

 

För varje huvudområde har mål, mått och aktiviteter för att nå målen fastställts. Strukturen innebär 
att övergripande mål fastställs för förbundets samlade insatser inom de olika 
perspektiven/fokusområdena och att insatsspecifika mål fastställs för FINSAM/ESF-projekt i 
avtal/överenskommelser med projektägare och samverkansparter. Genom att 
Samordningsförbundet inte är beställare i ESF-projekten förekommer inte motsvarande 
avtal/överenskommelser i dessa projekt. Styrkortet i sin helhet redovisas i bilaga. 
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5.2  Måluppfyllelse för Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö, utifrån   
         styrkortet. 

 

 

 

 

Under perspektivet/fokusområdet ”Individen” var målen att 100 av 
deltagarna i samordnad rehabilitering finansierad av 
samordningsförbundet har kommit närmare arbete på arbetsmarknaden 
efter avslutad aktivitet samt att 100 % av deltagarna uttrycker att deras 
livssituation förbättrats efter avslutad aktivitet. 

Totalt har över 434 personer deltagit i samordnade  
rehabiliteringsinsatser under 2015. Avsaknaden av gemensamt system 
för uppföljning och utvärderaring innebär att olika utvärderingsmetoder 
och redovisningsformer använts. Konsekvensen har blivit att det inte är 
möjligt att mäta den övergripande måluppfyllelsen på individnivå på ett 
enhetligt sätt. 

Det arbete med gemensamma indikatorer, gemensam registrering i SUS 
och enhetlig modell för samhällsekonomisk utvärdering som 
samordningsförbundet inlett under 2014 utgör ett viktigt steg mot en 
kvalitativt förbättrad uppföljning och utvärdering. Under 2016 är 
förhoppningen att vi kan få ett tydligare resultat inom detta område. 
-med utgångspunk från att målen är mycket högt satta kan vi konstatera 
målen ej är uppnådda 2015 – trots mycket goda resultat. 

Under perspektivet Förnyelse/utveckling var målen att skapa lokala 
arenor för gemensam kunskap inom området hälsa, arbete och 
försörjning samt att framgångsrika arbetssätt och samverkansformer 
verksamhet. 

Den lokala samverkansstruktur som samordningsförbundet etablerat 
tillsammans med politiker, chefer, handläggare, projektledare, 
projektägare, m.fl. utgör ett viktigt medel för gemensam 
kunskapsutveckling inom området hälsa, arbete och försörjning. Genom 
samverkansstrukturen kan också gemensamma behov definieras och 
långsiktiga lösningar skapas genom att ta tillvara framgångsrika 
arbetssätt. 

Arbetsmarknadstorget bryter ny mark i samverkansstrukturen mellan 
myndigheter i Skellefteå. Det är också första gången de fyra 
myndigheterna och Samordningsförbundet bedriver reguljär verksamhet 
med samordnad ledning och styrning. Arbetsmarknadstorget skapar 
bättre förutsättningar för ägarna att ta ett samlat helhetsansvar utifrån 
individens behov. 

- målen bedöms som uppnådda 2015. 
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Under perspektivet arbetssätt/processer var målen att samordnad 
rehabilitering organiseras med utgångspunkt från individens behov. 
Samt att myndigheternas representanter har respekt för och kunskap 
om varandras uppdrag. 

Bedömning 
Inom både de långsiktiga samarbetsarenorna och de mer kortsiktiga 
projekten står Individens behov i centrum. Individens delaktighet och 
inflytande skapar motivation och därmed förutsättningar att lyckas med 
de aktiviteter som tas fram och följs upp i den individuella 
handlingsplanen.  Vi kan konstatera i utvärderingar/uppföljningar att  
de flesta anser att de kan påverka sin rehabilitering och närmar sig 
arbete eller studier. 

Ett arbetssätt som vuxit fram under hösten inom Arbetsmarknadstorget 
och Ung Komp är gemensamma ärendedragningar.  Det underlättar att 
rätt insatser planeras och det ökar lärandet och respekten och 
kunnandet mellan myndigheterna. 

Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser såsom KUR-dagar och 
utbildning i Coachande arbetssätt ökar också förståelse och kunskaper 
över myndighetsgränserna.  
Målen under perspektiv arbetssätt/processer bedöms som uppnådda. 
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Under perspektivet ekonomi var målen att uppnå en ekonomi i balans 
samt ett effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

Bedömning 
Det ekonomiska resultatet 2015 efter finansiella intäkter och kostnader 
uppgår till  1 746 597 kronor. 

Verksamhetens intäkter uppgick till 6 200 575 kronor och verksamhetens 
kostnader till 4 453 977 kronor. Budgeterade kostnader för år 2015 var 
beräknad till 7 120 000 kronor och baserades på 2015 års bidrag från 
förbundets medlemmar, överskjutande medel från föregående år samt 
finansiella intäkter. 
Det egna kapitalet vid årets ingång uppgick till 2 192 261 kronor,  
eftersom förbundet gör ett överskott 2015, ökar det egna kapitalet till 
3 837 125 kronor vid årets utgång. 

Pay Off är ett företag som vi köpt tjänsten samhällekonomisk utvärdering 
av. Syftet är att tydliggöra de ekonomiska effekterna för samhället totalt 
och för respektive myndighet. 19 deltagare ingick i undersökningen som 
genomfördes 2013 – dessa ska följas upp våren 2016. 
Sen höst 2015 har ett arbete med uppföljning av ytterligare 15 deltagare 
som påbörjade insatser senare påbörjats. Den avslutas sommaren 2016. 

En generell slutsats blir att stat, kommun och landsting, i de samordnade 
rehabiliteringsinsatser som genomförts, skapat långsiktiga fördelar både i 
ett samhällsekonomiskt och mänskligt perspektiv. Den enskilde individen 
har genom rehabiliteringsinsatserna förbättrat sina förutsättningar till 
sysselsättning/arbete och en bättre livssituation. 

Sammanfattningsvis bedöms målen att uppnå en ekonomi i balans samt 
ett effektivt resursnyttjande i ett samhällsekonomiskt perspektiv som 
uppnådda. 
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6. ÅRSBOKSLUT 
 

6.1 Kommentarer till 2015 års ekonomiska resultat 
Det ekonomiska resultatet 2015 efter finansiella intäkter och kostnader uppgår till 1 746 597 kronor. 

Verksamhetens intäkter har uppgått till 6 200 575 kronor och verksamhetens kostnader till 4 453 977 
kronor. Inga investeringar har gjorts under 2015. Det egna kapitalet uppgick vid årets ingång till 
2 192 262 kronor och vid årets slut till 3 938 859 kronor. 

Intäkterna från huvudmännen har uppgått till 6 104 000 kronor vilket motsvarar budgeterat utfall. 

Den budgeterade kostnaden för år 2015 var beräknad till 7 120 000 kronor och baserades på 2015 
års bidrag från förbundets medlemmar, överskjutande medel från föregående år samt finansiella 
intäkter. 

Verksamhets/projektkostnaderna har under året uppgått till 2 591 592 kronor. Den budgeterade 
kostnaden uppgick till 4 564 000 kronor inklusive nya verksamheter/projekt under året.  

Jämfört med föregående år är avvikelsen mot budgeterad kostnad väsentligt större. Den största 
avvikelsen avser verksamhets/projektkostnader. Utfallet för Arbetsmarknadstorget har under 2015 
blivit 973 962 kronor lägre än budgeterat. Skillnaden kan framförallt förklaras med minskade  
personalkostnader på grund av sjukfrånvaro samt försenat tillträde för ny personal.  

2015-04-23 beviljade samordningsförbundet Medlefors folkhögskola kontant bidrag med 600 000 
kronor avseende planerings- och analysfas under år 2015 för projektet VIA. Under hösten 2015 
avslog Europeiska socialfonden, ESF, ansökan vilket innebar att att den förväntade insatsen inte 
kunde genomföras och att kostnaden uteblev.  

Personalkostnaderna under året har även blivit lägre jämfört med budget på grund av försenat 
tillträde för den nya förbundschefen.  

Sammantaget utgör dessa tre faktorer orsaken till 2015 års avvikelse mellan budgeterad kostnad och 
utfall.  

Projektnära kostnader samt kansli/administrativa kostnader i form av lönekostnader för förbundets 
personal, styrelse och revisorsarvoden, lokalhyra, IT-kostnader, telefon, ekonomisk adminstration 
enligt avtal, resor och konferenser/utbildning, m.m. har ett utfall på 1 964 120 kr. Den budgeterade 
kostnaden var beräknad till 2 556 000 kronor. De minskade kostnaderna beror framförallt på, som 
tidigare nämnts försenat tillträde för den nya förbundschefen samt lägre kostnader för extern 
kartläggning/analys, utvärdering/processtöd och information/gemensam kompetensutveckling. 

Finansiella intäkter uppgick till 0 kronor mot budgeterade 20 000 kronor.  

En jämförelse mellan utfall och budget avseende intäkter och verksamhets/projektkostnader 
redovisas i bilaga. 
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6.2 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Allmänt 

Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för Kommunal Redovisning. 

Värderingsprinciper m.m. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Intäkter och kostnader 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Intäkter har upptagits till 
verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Projekt/verksamhetskostnader har periodiserats utifrån bedömda nedlagda kostnader i projekten 
under räkenskapsåret. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

6.3 Revision 
Förbundets räkenskaper och verksamhet granskas av revisorer som är utsedda av huvudmännen. 
Försäkringskassan utser revisorer för förbundsmedlemmarna Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan har efter upphandling träffat avtal med revisionsfirman 
Deloitte AB om revisionen av 2015 års verksamhet för samtliga samordningsförbund i landet. 

Skellefteå kommun, Norsjö kommun och landstinget utser en gemensam revisor som väljs av 
landstingsfullmäktige. 

Revisionen har haft följande sammansättning: 

• Marianne Harr, Deloitte AB. Ordinarie revisor för medlemmarna Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 

• Nicklas Hermansson, Umeå (KPMG), sakkunnigt biträde för kommun och landsting 
• Karl-Gustav Abramson, (s), revisor, Västerbottens läns landsting 

från 2014-01-01. I arbetsuppgifterna ingår löpande ekonomiredovisning och uppföljning av 
samordningsförbundet som fristående juridisk person samt särredovisning av enskilda projekt 
innefattande bl.a. upplägg och underhåll av förbundets ekonomihantering (ekonomisystem, 
grunduppgifter, budgetmall etc.), löpande betalning och kontering av fakturor inkl. arkivering av 
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verifikat, löpande bokföring, skattedeklaration och momsredovisning till skatteverket, ekonomiska 
delårsrapporter, utbetalning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda m.m. 

Kostnader för lokalhyra (inkl. lokalvård), telefon, porto, kopiering samt användaruppgift/PC och andel 
i kommungemensamma datasystem ingår i fastställd ekonomisk ersättning. 

Revisorernas arbete 

 Mars 2016 
– Sakkunnigt biträde hos KPMG  avlämnar granskningsrapport avseende årsbokslut och 

årsredovisning för 2015 
– Revisionsmöte i Umeå. 2016 års rapport med granskning av årsbokslut och årsredovisning 

presenteras av samordnande revisor och de förtroendevalda revisorerna vid möte i Umeå. 
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 6.4 Resultaträkning 
  

Not 
2015-01-01 
2015-12-31 

2014-01-01 
2014-12-31 

  
    
Verksamhetens intäkter 1 6 200 575  6 139 306 

 
Verksamhetens 
kostnader 

2 -4 453 977  -7 724 247 

Verksamhetens 
nettokostnader 

  1 746 598 -1 584 941 

Finansiella intäkter  0 17 943 
    
Årets resultat   1 746 598 -1 566 998 
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6.5 Balansräkning 
 Not 2015-12-31 2014-12-31 
TILLGÅNGAR    
Omsättningstillgångar    
Fordringar 3 236 619 500 922 
Kassa och bank  5 067 384 2 995 94 
Summa omsättningstillgångar        5 304 003 3 496 16 
    
SUMMA TILLGÅNGAR        5 304 003 3 496 916 
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
Eget kapital vid årets ingång  2 192 261 3 759 259 
Årets resultat  1 746 598 1 566 998 
Summa eget kapital  3 938 859 2 192 261 
    
Skulder    
Kortfristiga skulder 4 1 365 144 1 304 655 
Summa skulder  1 365 144 1 304 655  
    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  5 304 003 3 496 916 
    
PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER 
Panter och därmed jämförliga säkerheter  inga inga 
Ansvarsförbindelser  inga inga 
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6.6 Kassaflödesanalys 
 Not 2015-12-31 2014-12-31 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Årets resultat  1 746 597 -1 566 998 
Justering för av- och nedskrivningar  0 0 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster  0 0 
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  1 746 597 -1 566 998 
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 3 264 303 -337 145 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 4 60 490 -69 602 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 071 390 - 1 973 745 
    
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investering i materiella anläggningstillgångar    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 0 
    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Ökning av långfristiga fordringar  0 0 
Minskning av långfristiga fordringar  0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 0 
    
Årets kassaflöde  2 071 390 - 1 973 745 
Likvida medel vid årets början  2 995 994 4 969 739 
Likvida medel vid årets slut  5 067 384 2 995 994 
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7. NOTER 
Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän: 

Not 1; Verksamhetens intäkter 2015 2014 
Skellefteå Kommun 1 450 000 1 450 000 
Norsjö kommun 76 000 76 000 
Västerbottens Läns Landsting 1 526 000 1 526 000 
Försäkringskassan 3 052 000 2 976 000 
Umeå och Lycksele Samordningsförbund 85 020 77  548 
Nationella Nätverket 11 555 33 758 
Samordningsförbundet Timrå 0 1 252 
Summa 6 200 575 6 139 306 
   
Not 2; Verksamhetens kostnader 2015 2014 
Projektkostnader inkl. ESF-projekt 2 591 592 6 095 390 
Inhyrd och tillfällig personal inkl. ek. adm. avtal 1 072 609 1 196 625 
Styrelsearvoden inkl. sociala avgifter 252 374 142 308 
Konferenser/seminarier/utbildning 27 122 44 409 
Övriga kostnader 510 280 245 515 
Ej avlyft moms 0 0 
Summa 4 553 977 7 724 247 
   
Not 3; Fordringar 2015-12-31 2014-12-31 
Moms 140 044 142 732 
Nationella Nätverket 11 555 49 027 
ESF-rådet Improve 0 230 362 
Fordran på andra Samordningsförbund 85 020 78 801 
Summa 236  619 500 922 
   
Not 4; Kortfristiga skulder 2015-12-31 2014-12-31 
Skuld till Skellefteå kommun 398 283 131 363 
Projektkostnader för 4:e kvartalet 2015 820 130 1 134 021 
Revisionsarvode 25 000 26 000 
Övriga skulder 114 354 7 861 
Preliminär skatt 7 377 5 410 
Summa 1 365 144 1 304 655 
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8. UNDERSKRIFTER 
Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö överlämnar årsredovisning samt revisorernas 
granskningsrapport och revisionsberättelse för 2014 till förbundsmedlemmarna. 

Jag/vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, 
intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 

Skellefteå  den 1 mars 2016 

Bertil Almgren (s), ordförande Anna Viklund, vice ordförande 
Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen 

 

Kenneth Andersson (s), ledamot Mikael Lindfors,(s), ledamot 
Västerbottens läns landsting Norsjö kommun 

 
 
Mikael Broman, ledamot  
Försäkringskassan 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits_____________________________________________ 

Karl-Gustav Abramson, Västerbottens läns landsting 

Mats Henriksson, Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 
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9. BILAGOR 

Styrkort 2015, Samordningsförbundet Skellefteå 
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Sammanställning Utfall – Budget 2015 
 
INTÄKTER Utfall Budget Avvikelse 
Bidrag från stat, kommun och landsting 6 104 000 kr 6 104 000 kr 0 kr 
Improve 163 894 kr 566 000 kr   
Övriga intäkter 96 575 kr 64 000 kr -32 575 kr 

Summa intäkter 6 364 469 kr 6 734 000 kr -32 575 kr 

    KOSTNADER 
   Verksamhet/Projekt Utfall 2015 Budget 2015 Avvikelse 

Arbetsmarknadstorget, Finsam-projekt 1 626 038 kr 2 600 000 kr 973 962 kr 
Förstudie lokal samverkan 0 kr 200 000 kr   
KUR-projekt 28 357 kr 60 000 kr 31 643 kr 
Utrymme för nya projekt/insatser 965 554 kr 1 704 000 kr 0 kr 

Summa projekt 2 619 949kr 4 564 000 kr 1 944 051 
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Verksamhets-/Projektöversikt 2015 

Samtliga insatser i Skellefteå 
INSATS MÅLGRUPP DELTAGARVOLYM PROJEKTRESULTAT 
Arbetsmarknadstorget 
Ordinarie verks. 2013-09-
01 

Unga 16–29 år med 
behov av långvarigt 
stöd från flera 
myndigheter 

Totalt: 98 personer 
2015 

Gått till arbete/studier 
eller beviljats rätt till 
offentlig försörjning 
efter utredning:  41 % 

Myndighetsgemensam 
samverkan, MySam. 
Ordinarie verks. 2015-08-
15. 

Personer 30 år och 
äldre med behov av 
stöd från flera 
myndigheter 

Totalt 27 Resultat/effektstudie 
inte genomförd under 
2015 

Unga In (ESF) 
Projektperiod: 
2011-11-01–2015-06-30 

Unga 16–24 år som 
varken studerar, 
arbetar eller finns 
inskrivna på 
arbetsförmedlingen 

Totalt: ?? ungdomar 
som avslutats vid 
projektperiodens 
slut.  

Arbete/studier:  ? %  

UngKomp  (ESF) 
Projektperiod: 
2015-07-01–2016-12-31 

Unga 16–24 år som är 
i behov av utökat stöd 
för att komma till 
arbete eller studier  

Totalt: 230-250 
ungdomar per år.   

Arbete/studier:50-60  %  

TExAS (ESF) 
Projektperiod: 
2015-01-01–2017-12-31 

Unga 16 år och äldre 
med Asperger 
syndrom och andra 
neuropsykiatriska 
diagnoser 

Totalt: Ca 150 under 
2015.  

 

KUR-projektet. 
Projektperiod 2015-11-
20 – 2015-12-10 

Politiker, ledare, 
medarbetare hos 
myndigheter och  
föreningar/org. 

147 deltagare på två 
utbildningstillfällen 

Gemensam 
kompetensutveckling 

 

Aktiv uppföljning-
Stadsmissionen. 
Projektperiod 2015-
05-01 – 2015-12-31 

 Personer med 
långvarigt 
försörjningsstöd, 
långtidssjukskrivna 

25 Förrehabilitering. 
Bättre struktur i 
verksamheten vad 
avser metod, 
utvärdering, m.m. 

Ready  
Projektperiod 2015- 
08-01 – 2016-03-31 

Gymnasieelever med 
komplext behov av stöd 
för att slutföra sina 
studier efter åk 3 

17 Alla som fick erbjudande 
tackade ja och har med gott 
resultat jobbat för att uppnå 
gymnasiekompetens. 

Knut´n 
Projektperiod 2015-
08-01- 2015-03-31 

Företagare och kommunal 
verksamheter och 
utveckla verksamhet runt 
återvinning 

Skapa 
flerpraktik- 
och 
arbetstillfällen 

Mycket positiv respons från 
arbetsgivare och gott 
samarbete med Af. 

Improve (ESF) 
Projektperiod 2013-
01-01-2014-12-31 

Förstudie. Utveckling av 
planering, ledning och 
utvärdering.  

Inga deltagare Slutrapport mars 2015 



 

 

40  »  

Kartläggning av 
försörjningsstöd 
(Finsam) 
Projektperiod 2014-
08-15-2015-03-31 

Hushåll i Skellefteå och 
Norsjö med ekonomiskt 
bistånd/försörjningsstöd 

Inga deltagare Slutrapport med 
åtgärdsförslag i syfte att 
utveckla ordinarie samverkan 
mellan myndigheterna 

AME-kartläggning av 
unga som varken 
arbetar eller studerar 

Kartläggning av personer i 
åldern 20-24 år som inte 
uppnått avslutade 
gymnasiestudier 

205 har så här 
långt kartlagts 

Samtliga personer kommer 
att erbjudas stöd för att 
uppnå gymnasiekonpetens. 

Psykisk hälsa i fokus 
(Sociala 
investeringsfonden). 
Projektperiod: 2014-
01-01-2014-2015-12-
31 

Alla kommun- invånare. 
Anställda hos företag och 
myndigheter. 
Förebyggande projekt – 
informations och 
utbildningsinsatser. 

Ca 3000 
deltagare 
under 
2014/2015. 

9 av 10 deltagare har lärt sig 
något nytt som de kommer 
att ha nytta av i arbetsliv eller 
privatliv (enkätundersökning 
omfattande 2500 deltagare 
på föreläsningar/utbildning) 
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Praktiksteget/Påfart Gymnasiet –  
individuellt alternativ i Norsjö 

Bakgrunden till Praktiksteget/Påfart Gymnasiet är att ungdomar kan ändra sig. Under de år Norsjö 
gymnasium (NG) har haft nationella program åk 1 har det alltid återvänt elever som i första hand sökt 
sig till gymnasieskolor i andra kommuner. Anledningarna till att de kommit till NG har varit många; 
allt från felval av program, till oviljan att bo borta/pendla till otrivsel på grund av för stor skola. Dessa 
elever har då haft möjligheten att komma till en liten skola med personal som är van att hantera 
individer. Oavsett anledningen till bytet av skola har personalen kunnat bemöta och anpassa utifrån 
varje individs behov. Höstterminen 2015 började inget nationellt program på NG, så de elever som 
inte hittar sin plats i annan kommun har inget gymnasium i Norsjö att komma tillbaka till. Därför 
behöver vi skapa ett alternativ för dessa elever. 

Ett annat skäl är kommunens uppföljningsansvar. De elever som hoppar av gymnasiet eller inte söker 
och finns kvar i kommunen behöver en träffpunkt där man kan ses, och där lärare/annan personal 
kan motivera eleverna till att fortsätta sina studier på ett nationellt program. Ett ytterligare skäl är att 
elever som inte mår bra och på grund av t.ex. psykisk ohälsa eller sociala problem har svårt att ta 
steget tillbaka/ in i gymnasie-skolan behöver draghjälp. Det finns också ungdomar som på grund av 
etnisk/kulturell bakgrund  inte fullföljer grund- och gymnasieskolan. Vi behöver helt enkelt en plats 
att möta dessa elever med olika behov. 

Det är av största vikt att alla elever, oberoende av geografi och/eller andra förutsättningar, får 
möjlighet att slutföra ett gymnasieprogram eftersom konsekvenserna för de som inte fullföljer ett 
gymnasium eller inte går ett program är stora, med bl.a. arbetslöshet och högre sjuktal, ev. 
försörjningsstöd som följd. Ansvaret att hjälpa ligger på flera myndigheter och denna verksamhet kan 
spara pengar för alla inblandade parter till ex. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt 
kommunens individ – och familjeomsorg men först och främst minska enskilt lidande och skapa 
framtidstro för våra ungdomar. 

Arbetsmetoden kommer vi att utveckla under projekttiden men vi har tagit intryck från Oneeighty i 
Stockholms stadsmission:  

”På Oneeighty arbetar pedagoger och socionomer online för att skapa en relation med ungdomarna. Under 
bestämda chattider, både dag- och kvällstid, hålls en kontinuerlig kontakt med de unga. Tillsammans med oss på 
Oneeighty får de hjälp med kartlägga sina intressen och mål som ofta handlar om att bryta mönster, komma 
tillbaka till skolan och få betyg. Gemensamt arbetar vi fram en plan med verktyg för att nå målen och bryta 
frånvaron till närvaro. Vi arbetar i nära samarbete med familj, skola och eventuellt socialtjänst. Oneeighty 
fungerar som en brygga mellan den unga och skolan/samhället.” (utdrag ur arbetssätt) 

En annan intressant verksamhet är Fryshuset och hur de jobbar. 
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PÅFART GYMNASIET 

För en avhoppad elev från ett nationellt program kan det vara en lösning att erbjuda en inskrivning i 
ett individuellt alternativ på Norsjö Gymnasium med praktik på 80% som komplement. Vi tror på en 
lösning med praktik kombinerat med ämnesstudier, som vi kallar för Påfart Gymnasiet.  Eleverna får 
en sysselsättning som hjälper dem att skapa/behålla rutiner. Forskning har visat att långa uppehåll är 
negativt för inlärning, så att vara borta från alla ämnesstudier ett helt år kan inte ses som positivt. Att 
tillhandahålla hela utbudet av gymnasiegemensamma ämnen är inte möjligt i dagsläget, men ett 
grundutbud på matematik, svenska/svenska som andra språk och engelska skulle kunna erbjudas. 
Det är också individens behov som styr nivån på kurserna. I vissa fall behövs kanske grundskolenivå, i 
andra fall gymnasienivå. Som komplement till rena ämnesstudier bör studieteknik och 
självbildsstärkande och motivationshöjande verksamhet erbjudas. Det sistnämnda har testats ibland 
annat Skellefteå och Umeå, först inom ramen för Plug In/Första rummet och därefter implementerat 
i ordinarie verksamhet, och har visat sig ge goda resultat.  

Förslaget är att eleven erbjuds praktik fyra dagar och skolverksamhet en dag/vecka. Innedagen bör 
samordnas så att alla elever som läser Påfart Gymnasiet är inne samtidigt. Det bör då finnas en 
kontaktperson (lärare) som gör praktikbesök och hjälper eleven att definiera vad hen vill ha ut av sin 
praktik. Till stöd för läraren finns också studie- och yrkesvägledaren som ska ge information för att 
eleven på nytt ska söka in på nytt till ett nationellt program..   

För att detta ska gå genomföra rent praktiskt måste kurserna utformas som deldistans; kurserna ska 
finnas på Moodle och eleven ska göra vissa delar på distans och vissa delar på skolan, i samarbete 
med andra (”andra” kan vara andra elever på Påfart, lärare eller elever på SI- eller Vuxdistanselever). 
Under innedagen ska en eller flera lärare hålla i de olika momenten och ha ansvar för att eleven 
jobbar mot uppsatta mål och får den hjälp och stöd hen behöver. Tanken är att eleverna ska kunna 
jobba tillsammans, men det måste vara utifrån individernas behov. Bakgrunden till avhoppet kan 
vara till exempel felval, och en sådan elev kan vara mycket välmotiverad att fortsätta studera, medan 
en annan elev kan ha hoppat av på grund av skoltrötthet eller social fobi och ha helt andra behov. 

Det är viktigt med ett gott bemötande och goda relationer mellan elev och personal, vilket leder till 
en harmonisk miljö. Det stärker elevens självkänsla och självförtroende vilket gör att hen växer som 
människa. Detta gör att motivationen kommer automatiskt om det finns personal som tror på eleven 
och lyfter fram det positiva. Då kan mirakel ske! Denna typ av individbemötande är något som 
personalen på NG har stor vana av och det är en tydlig framgångsfaktor. 

Påfart Gymnasiet kan även vara en lösning för de elever som av olika skäl inte sökt in till gymnasiet. 
Möjligheten att läsa upp betyg från F till E för att nå behörighet bör vara möjligt. 

Utvärderingskriterier: 

Fakta: Andel elever av de som börjar under året och påbörjar ett nytt/samma nationellt eller 
introduktionsprogram året /terminen därpå, närvaro, meritvärde betyg i ma, sv, en. 

Strävansmål/kriterier: Upplevd anknytning /bemötande i skolmiljön, jämställdhetsaspekter 
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Ekonomi: 

Resursbehoven beskrivs som att man kan räkna med en 3*20% tjänst med en lärare mot ma, en mot 
eng och en mot sv/sva. De får då en dag i veckan hjälpas åt att undervisa och möta eleverna i 
klasrummet utifrån det beskrivna uppdraget och hålla kontakt via lärplattform under resten av 
veckan. Lokalkostnader blir få eftersom vi bedömer att vi kan nyttja befintliga lokaler. En fältassistent 
på 20 % vore bra för att kunna hälsa på eleverna hemma och ev. hjälpa dessa till skolan. En 20%-ig 
resurs  för projektledning, administration och kontakter mot Af , Fk,  IFO  och elevhälsan samt den 
person som hanterar kommunens uppföljningsansvar. 

 Norsjö – Påfart Gymnasiet -Ekonomi 

Personalbehov för 5 elever som är i individuellt alternativ i Norsjö = 60% lärartjänst* 33000 kr *6 
mån*1,4 PO= 166 tkr för en termin eller 332 tkr för ett år. Kostnaden för fältassistent blir 20% 
*30000 kr *12 mån*1,4 PO = 102 tkr för 2016. Kostnad för projektledning 20% *35000 kr*12 
mån*1,4 = 117 tkr. Tillkommande kostnader för läromedel-förbrukning-inköp bärbara 
elevdatorer/drift (5 elever)  65  tkr. Måltidskostnad 5 elever*9 tkr per elev (innefattar APL-ers lunch) 
= 45 tkr. Reseersättningar 10 tkr. Lokaler, telefon- och andra overheadkostnader 0 kr (kommunal 
insats). Stimulansbidrag för praktikplats ( 100 kr per månad och elev *10 mån)=5 tkr. Studiebesök 
Oneeighty samt Fryshuset 20 tkr. 

TOTALT: 696 tkr under ett år. 

Intäkt: 60% av  genomsnittlig programkostnad som kommunen går in med som egeninsats. Det är för 
2016 =  0,60*58000 kr** = 34800 kr *5 elever = 174000 kr per termin * 2= 348000 kr, i beaktande att 
lokaler, telefon- och andra overheadkostnader tillkommer som kommunal insats, men tas ej upp i 
projektansökan. **Genomsnittskostnad gy-program Ske-å exkl NaturbruksGy samt extraår Teknikprogram (2016) 

Medfinansiering : 696 tkr- 348 tkr = 348tkr 

Ärende till samordningsförbundet: 

Vi skulle vilja begära finansiering för detta projekt samt få ett inriktningsbeslut om finansiering enligt 
Påfart gymnasiet, samt att få ett beslut som sträcker sig över minst två år helst tre år. 

Projektkostnad Påfart Gymnasiet: 348 tkr*tre år= 1044 tkr samt 30 tkr för uppföljning /utvärdering 
totalt 1074 tkr  

I tjänsten: 

PLUG-IN samordnare : Jenny Lindmark ,  Rektor Språkintroduktion, NG: Max Bohman 

Verksamheten skulle kunna startas till hösten 2016. 

Samtycke till projektansökan till Samordningsförbundet Skellefteå -Norsjö: Har inhämtats från IFO-
chef Norsjö kommun, AF:s samt FK:s chef via mejl och telefonsamtal. 

Kommunen har en DUA-överenskommelse med de parter som finns med i projektet d.v.s. Individ- 
och familjeomsorg. Arbetsförmedling och Försäkringskassan. 



    Skelleftehamn 2016-02-09 
 
 
Till 
Samordningsförbundet 
 
Ansökan för projektet ”En bra start” 
 
 
Bakgrund 
På Örjansskolan har elevhälsan sett en ökning av svåra elevärenden, de senaste åren. I de 
hälsosamtal som skolsköterskan genomför, finns ett kraftigt ökat antal elever med psykisk 
ohälsa i form av självskadebeteende, ätstörningar, sömnstörningar och utanförskap. Ett annat 
problem på skolan är hög frånvaro. Ibland kan frånvaron bero på ovanstående, men det kan 
också finnas andra orsaker t ex social problematik. Under fjolåret 2014/2015 arbetade 
”tillbaka till skolan”-teamet1 med två elever från åk 6-9, men skolan hade långt fler elever i 
behov av hjälp. Insatser som skolans elevhälsa kan erbjuda till dessa ungdomar är ofta 
otillräckliga. Elevhälsan ”släcker bränder” men problemet i grunden, kvarstår. 
Många av dessa elever som mår dåligt, når inte heller godkända resultat i skolarbetet, trots ett 
väldigt stort engagemang och kunskap hos medarbetarna. Örjansskolans medelmeritvärde 
för.åk 9 vt 2015 var 203, 4. Meritvärdet för kommunen låg på 219,6. Området har föräldrar 
med låg utbildningsnivå och vi har många elever som har ett annat modersmål än svenska. 
SALSA-jämförelsen visar på att eleverna underpresterar. 23,3% var ej behöriga till gymnasiet 
vt 2015. Vi känner stor oro för dessa elever som lämnar skolan med bristfälliga betyg, eller 
inga betyg alls. Gymnasiestarten blir uppförsbacke för dessa ungdomar som får en tuff start in 
i vuxenlivet. 
  
På Örjansskolan har vi en mångfald av elever med olika bakgrund. Från åk 3-9 har 77 elever 
rätt till modersmålsundervisning. Vi har för närvarande 16 elever i en förberedelseklass på 6-
9. Detta innebär att skolan har en viktig integrationsuppgift. Att skapa ett VI på hela skolan.  
 
Skolan står inför stora utmaningar. Pedagogisk personal och elevhälsa behöver ta ett 
gemensamt grepp omkring förebyggande åtgärder, grupp-stärkande insatser men också 
åtgärder för att förhindra psykisk ohälsa. Skolan behöver en gemensam syn och plan för att 
utveckla arbetssätt, organisation och samverkan med andra aktörer för att alla elever ska nå 
målen och behålla hälsan. 
 
Skolan har redan under hösten 2015 undersökt olika framgångsrika exempel som finns inom 
detta område och bl.a. tittat på Levla lärmiljön2 som man utvecklat i Umeå kommun. 
Skolsköterskan tillsammans med skolfritidsledaren har också fortbildat sig i området Psykisk 
ohälsa. 
 
Örjansskolan har genomfört en inventering bland alla lärare på en k-dag, tillsammans med 
skolsköterska och skolfritidsledare.  Gensvaret från lärarna var mycket positivt. Lärarna 
uttryckte bl. a att systematiskt arbeta med gruppstärkande övningar i sin klass, verkligen 
skulle vara ett perfekt stöd för mentorrollen 
                                                           
1 Kommunalt övergripande projekt i uppgift att minska antalet hemmasittare. 
2 Levla är ett stödmaterial med syfte att förstärka skolans tidiga insatser för elever som hamnar i 
problemsituationer. 
 



Syfte 
Den gemensamma planen ska innehålla metoder, aktiviteter, struktur och förhållningssätt som 
ska stödja elevernas psykosociala och fysiska hälsa. Planen och arbetet med eleverna skall 
starta i tidig ålder (fokusera på åk 4 -8). Det handlar om förebyggande arbete och tidig 
upptäckt och tidiga insatser. Planen ska vara ett stöd och underlag för all personal som arbetar 
med eleverna i skolan.  
 
Mål 
Det mål som ytterst gäller är att alla elever ska kunna söka ett nationellt gymnasieprogram 
och därigenom få en bra start i vuxenlivet. För att kunna klara det, behöver all personal, 
naturligtvis arbeta mot att nå läroplansmålen, men också, metodiskt över tid, arbeta med 
gruppstärkande övningar och med elevernas självbild. Vi behöver ha en större helhetssyn 
kring eleven och dess mående.  
”Tillsammans för lärande och utveckling” är skolans vision. Vad kan det innebära i ett 
elevhälsoperspektiv?  
 

• Systematik från åk 4-8 i förebyggande arbete, dvs en gemensam plan 
för aktiviteter och metoder för olika årskurser. Det ska säkra att ALLA elever 
oberoende av vilken lärare man har ska få ta del av det förebyggande arbetet på ett 
systematiskt sätt. 
 

• Tidig upptäckt och tidiga insatser- både skolans egna men också i samverkan med 
andra aktörer ska kopplas på när vi ser signaler på att något inte är som det ska. 
 

• ”Jaget och laget”, fokus på både individ och kollektiv nivå. Jag – i relation till 
kamraterna. 
 

• Utveckla SYV-funktion på skolan så att fler gör ”rätt val” inför gymnasievalet. 
 

• Upplevelsebaserat lärande, tematiskt arbete, äventyrspedagogik. 
 

 
Genomförande och samverkan 
 
Projektet kommer att ledas av en styrgrupp bestående av representanter från skolan, landsting, 
socialtjänst och FRISgrupp.  Genomförandet av projektets leds av skolfritidsledare och 
skolsköterska. Samarbete kommer förutom redan tidigare nämnda, även vara ungdomshälsan, 
SPSM, Klara öppenvård och BUP. 
 

• Tillsammans med områdets rektorer, implementera med all personal ett gemensamt 
mål ”en bra start” för våra elever. 
 

• Skolfritidsledare och skolsköterska ska sammanställa och utveckla de förebyggande 
insatser, lekar, gruppstärkande övningar, som görs idag, i respektive årskurs. Föreslå 
ett material som återkommande kan användas.  

  
• Samordna och strukturera aktiviteter, med berörd personal inom upplevelsebaserat 

lärande. 
 
 



 
• Kartlägga vid projektstart; 

- Mäta sjukfrånvaro samt ogiltig frånvaro vid läsårsslut för årskurs 4 - 8 vt 16 
- Frånvaro över 10% åk 7, idrott 
- Betyg åk 6, behöriga till nationellt program åk 9, betyg i förhållande till 

SALSA. 
 

• Exempel på tidiga insatser  
- Kost och sömnenkät åk 4. Uppföljning 
- Frånvaro, kommunens riktlinjer 
 
 

De aktiviteter som skolan genomför på temadagar och friluftsdagar får inte exkludera någon.  
Det som skulle kunna bli ett problem är att utrustning som kan behövas för våra aktiviteter 
inte finns hemmavid för flera av våra elevgrupper. Skolan behöver en grunduppsättning för att 
inte exkludera.   
 
Tid och aktivitetsplan 
 
VT 2016  Projektstart för all personal, materialinsamling, sammanställning, utbildning 
 
HT 2016  Gemensamt utgångsläge, Utbildning, struktur genomförande av aktiviteter 
 
VT 2017 Gemensamt utgångsläge, Utbildning, struktur genomförande av aktiviteter 
 
HT 2017 Gemensamt utgångsläge, Genomförande av aktiviteter 
 
VT 2018 Erfarenhets/aktivitetsbank klar, Utvärdering och fastställande av plan.
  
 
 
Kostnader 
  

• Lön motsvarande en heltid, aug-dec 2016  191.750 
   2017  460.200 
   jan-jun 2018  230.100 

882.050:- 
  
   

• Studier  9 personer Äventyrspedagogik, Luleå Universitet 
(kostnader för resa och logi)   10.125:- 

 
 
Upplevelse baserat lärande, Skog, hav och skola 

• Militärtält 8-manna    8.000:- 
• Militärtält 12-manna   24.000:- 
• Skidor    5.000:- 
• Skridskor    5.000:- 
• Säkerhetsutrustning   5.000:- 
• Köksutr. Trangiakök   5.000:- 



• Sovutrustn.   
Liggunderlag    2.000:- 
Verktyg    8.000:- 
 Övr. Övernattningsutr                                             8.000:-  
 

 
 

Total kostnad    962.175:- 



  
   

Skellefteå 2016-01-21 
 
 
 

Sammordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö  
 
 

 
Ansökan om medel för förstudie ”Fokus arbetsliv – Psykisk 
hälsa i fokus” 
 
Bakgrund 
 
I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående sjukskrivningar som 
ersätts av Försäkringskassan. Det handlar bland annat om oro, utmattning, 
sömnsvårigheter, ångest, depression mm. Siffrorna visar även på en tydligt negativ 
trend. Faktum är att psykisk ohälsa är den främsta orsaken till sjukfrånvaro i stora delar 
av västvärlden. Människor med psykisk ohälsa är även den grupp som är mest utsatt när 
det gäller socioekonomiska faktorer.  
 
Det var bl.a. mot denna bakgrund som politikerna inom Skellefteå kommun och 
Västerbottens läns landsting ville finna en lösning för att försöka bryta den negativa 
trenden. De beslutade i slutet på 2013 att finansiera insatser i syfte att öka kunskapen 
hos kommunens invånare samt arbetsgivare och from 2014 har Skellefteå kommun och 
Västerbottens läns landsting genomfört ett samverkansprojekt, Psykisk hälsa i fokus 
2014.  
 
Det övergripande syftet med projektet har varit att främja psykisk hälsa och att 
förebygga psykisk ohälsa. Målen med projektet har varit att skapa ökad kunskap hos 
kommunens invånare om hur den psykiska hälsan kan stärkas och hur den psykiska 
ohälsan kan förebyggas samt att skapa ökad kännedom om den hjälp som finns att få vid 
psykisk ohälsa. Projektet har genomförts främst via öppna och riktade föreläsningar och 
seminarier. Projektet avslutas januari 2016. 
 
Från nationell nivå har situationen med psykisk ohälsa uppmärksammats på olika sätt. 
Ett aktuellt exempel är överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL när det gäller stöd till riktade insatser inom psykisk ohälsa 2016. Denna 
överenskommelse betonar också behovet av förebyggande insatser.  
 
Det är lärdomar från projektet Psykiska hälsa i fokus samt samhällssituationen i övrigt 
som ligger bakom utformningen av den föreslagna förstudien vad gäller behov, 
inriktning och innehåll. De viktigaste lärdomarna är: 
 

• Det förebyggande arbetet måste bedrivas på alla nivåer; individ, grupp, 
organisation, samhälle 



• Fler aktörer behöver involveras  
• Det proaktiva arbetet måste vara baserat på forskning- och evidens 
• Det finns ett stort behov och intresse av konkreta verktyg inom området psykisk 

hälsa 
• Ledarskapet i arbetslivet är mycket viktigt i alla stadier. 
 

Förstudien ”Fokus arbetsliv – Psykisk hälsa i fokus” 
 
Utifrån utvärderingar i det nuvarande projektet Psykisk hälsa i fokus ser vi att det finns 
behov av fortsatta och nya insatser inom området. Utgångspunkten är: 
 

• Den samlade sjukfrånvaron fortsätter att öka 
• Sjukfrånvaron störst bland kvinnor 
• Ökningen extra kraftig i psykiatriska diagnoser 
• Idag mest fokus på vård, behandling och rehabilitering 
• Förebyggande insatser efterfrågas  
• Bred samverkan krävs för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk 

ohälsa 
• Vi behöver ta vara på och utveckla det som varit framgångsrikt 

 
             För det fortsatta arbetet behöver förstudien fokusera på: 

 
• Fokus på proaktivitet – förebygga ohälsa! 
• Skapa en bred och unik samverkan mellan viktiga nyckelaktörer  
• Fokus på arbetslivet och stöd till chefer/ledare 
• Lyfta lärande på olika nivåer – individ-grupp-organisation-samhälle 
• Analys av vad som finns och vad som saknas på kort och lång sikt för olika 

målgrupper 
• Ska bygga på etablerad forskning och evidens 
• Tre steg för fortsatt finansiering; förstudie, genomförandeprojekt, 

implementering. 
 
Syfte  
 
Syftet med förstudien är att sammanställa nuläget vad avser samband mellan 
hälsofrämjande insatser respektive rehabiliterande insatser med särskilt fokus på att 
förebygga psykisk ohälsa, främja psykisk hälsa kopplat till arbetslivet.  Samt identifiera 
och säkerställa en långsiktig struktur för utvecklingsarbete i samverkan. 
 
Målsättningar 
 
Målsättningarna för studien är: 
 
 Samlat nyckelaktörer och nyckelpersoner/funktioner för att utröna inom vilka 

områden förebyggande insatser ska prioriteras. 
 Identifierat och dokumenterat befintliga framgångsrika arbetssätt hos 

samverkansaktörer 



 Utvecklat och förankrat metoder/modeller och arbetssätt för främjande 
verksamhet kopplat till modern forskning 

 Synliggöra ekonomiska vinster med förebyggande arbetssätt i arbetslivet. 
 Tagit fram förslag på samverkansstruktur och organisering för det förebyggande 

arbetet. 
 Tagit fram förslag på fortsatt finansiering för arbetet med förebyggande insatser i 

arbetslivet. 
 

Genomförande 
 
Genomförande och aktiviteter bygger på angivna målsättningar. Detta ger följande 
översikt av aktiviteter: 
 

• Genomföra workshops och seminarier med nyckelaktörer, samt bilda referens 
grupper 

• Identifiera hållbara och främjande arbetssätt kopplat mot olika målgrupper inom 
arbetslivet, typ av insats, m.m. 
- se samband mellan hälsofrämjande (proaktiva) insatser respektive 
rehabiliterande (reaktiva) insatser på individ-, organisations- och samhällsnivå 
med särskilt fokus på psykisk hälsa och arbetslivet. 

• Tydliggörande av roller och ansvarsområden i det förebyggande arbetet (bland 
nyckelaktörer) 

• Dokumentera, sprida och återkoppla till nyckelaktörer 
 

• Ovanstående arbete ska leda till: 
•  Plan och strategi för fortsatt arbete i samverkan.  
• Organisering och finansiering för fortsatt arbete. 

 
Identifierade nyckelaktörer 
 
I anslutning till projektet Psykisk hälsa i fokus har vi identifierat flera relevanta 
nyckelaktörer. De flesta av dessa aktörer har också visat att de önskar delat aktivt i 
studien utifrån sina respektive ansvars- och kompetensområden. Sammanfattningsvis är 
de: 
 

• Kommunen (olika delar) 
• Hälso- och sjukvården (landsting) 
• Försäkringskassan 
• Arbetsförmedlingen 
• Andra arbetsgivare: privata, ideella 
• Företagshälsovård 
• Folkhälsorådet - Folkhälsopolitiskt program 
• Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 
• Folkhälsomyndigheten 
• Socialstyrelsen 
• Socialpsykiatriskt kunskapscentrum 
• Fackliga organisationer 
• Samt andra myndigheter 

 



En styrgrupp ska bildas för att leda, följa upp och säkerställa att syfte och mål uppnås 
under förstudietiden: 
Förslag på representation… 
- Kommunen, representant från kommunhälsan, enhetschef  Ifo-Solkraft,  
- VLL,  central hälsoutvecklare staben för verksamhetsutveckling,  lokal 
verksamhetschef  psykiatrin, primärvården? 
- Samordningsförbundet 
- FK 
 
 
Vi ser medverkan från dessa nyckelaktörer som avgörande för långsiktiga och hållbara 
resultat och effekter. 
 
 
Tidsplan 
 
2016-03-01 – 2016-06-30 
 
 
Ekonomi 
 
- Projektledare (2 X 50 %) 200 000 

- Externa tjänster (processledning/stöd) 50 000 

- Dokumentation, uppföljning/utveckling) 40 000 

- Resor (lokalt, regionalt, nationellt) 30 000 

- Lokaler 25 000 

- Övrigt 20 000 

TOTALT 365 000 

 
Förstudien föreslås finansieras av bl.a. tre aktörer: 

• Landstinget      25 000 kr 
• Skellefteå kommun  240 000 kr 
• Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 100 000 kr 

 
Ansökan om medfinansiering kommer att göras till samtliga aktörer i närtid. 
 
Ansökan om medfinansiering 
 
Undertecknade ansöker hos Samordningsförbundet om  100 000 kr.  
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Sammanfattning 
 

Denna är en rapport om projektet psykisk hälsa i fokus 2014 genomförande, aktiveter, ekonomi och 
reflektioner. Extern utvärdering har genomförts av European Minds. 

40 % av våra sjukskrivna idag kan härledas till psykisk ohälsa och sjuktalen fortsätter att öka. Det visar 
siffror från försäkringskassan. Det handlar bland annat om oro, utmattning, sömnsvårigheter, ångest 
mm.  Låt oss göra jämförelsen med halkolyckor. Om 40 % av alla sjukskrivningar i stället skulle bestå 
av halkolyckor, då skulle förmodligen varje arbetsplats, organisation, medarbetare, chef och 
företagshälsovård informera, utbilda, mäta osv för att förhindra att det händer igen. Idag i Skellefteå 
har vi inte halkolyckor, men vi har de 40 % sjukskrivningar, vi har de medarbetarundersökningar som 
beskriver ökad psykisk ohälsa, och vi har skenande kostnader för att hantera detta och ändå är det 
märkvärdigt tyst…. 

Detta var något som politikerna inom Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting ville 
påverka i ändrad riktning. De beslutade att satsa pengar på att öka kunskapen hos kommunens 
invånare och from 2014 har Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting haft ett 
samverkansprojekt, Psykisk hälsa i fokus 2014. 

Det övergripande syftet med projektet har varit 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 

Projektet inleddes med en inbjudan till alla kommunens invånare, verksamheter och organisationer 
att delta i en workshop. Sammanfattningsvis framkom ett antal områden man ville lära sig mer om 
som till exempel psykisk hälsa kopplat mot arbetsliv, äldre, ungdomar barn. 

Under 2014 genomfördes ett stort antal aktiviter riktade till både allmänhet och profession. 
Samarbeten har skett med ett flertal olika aktörer med intresse inom området. 2015 har projektet 
haft fokus på ”psykisk hälsa och arbetsliv” och jobbat riktat och flexibelt för att möta arbetsgivares 
olika behov. Vi har i våra drygt 100 föreläsningar mött ett stort antal medborgare, över 4000 
personer. Våra föreläsningar och aktiviteter har varit mycket uppskattade. Viktigast av allt är att 94 % 
uppger att de lärt sig något nytt. Psykisk hälsa i fokus är ett kunskapsbaserat projekt och då har det 
varit av vikt att mäta just detta.  

Det vi kan konstatera efter två års arbete är att utmaningen framåt ligger i att arbeta med GÖRA på 
ett annat sätt. Detta på alla nivåer kanske framför allt inom arbetslivet då forskning idag pekar på att 
många idag blir sjuka av hur sitt arbete är organiserat. Till arbetslivets hjälp kommer nästa år en ny 
föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4.  Men kunskap i sig kommer inte att göra 
någon skillnad, det är våra beteenden som skapar hälsa. Som Skellefteå gör nu så får vi de resultat vi 
har nu. Vill vi ändra resultat behöver vi GÖRA på ett annat sätt.  

        We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Albert Einstein 



 
 

 

   

Bakgrund 
Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting har enats om ett samverkansprojekt, Psykisk 
hälsa i fokus 2014. Kommunstyrelsen och landstingets Nämnd för folkhälsa och primärvård har ställt 
sig bakom den gemensamma insatsen.  

Psykisk hälsa i fokus är en viktig åtgärd för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. 
Genom insatsen kan även mål inom folkhälsoområdet, t.ex. att Västerbotten ska ha världens bästa 
hälsa år 2020, liksom inom sociala- och hälso- och sjukvårdsområdet uppnås. Projektet skapar även 
goda förutsättningar för att utveckla det framgångsrika samarbete som finns idag inom folkhälso- 
och psykiatriområdet. 

Psykisk hälsa i fokus introduceras under Psykeveckan i november 2013. Ett stort antal aktiviteter och 
insatser har senare genomförts under 2014. 

Som projektledare ville man ha personer med kompetens inom området såväl på individ som 
organisationsnivå och valet föll på Åsa Forssell HR-specialist Socialkontoret Skellefteå kommun och 
Lena Stenvall Behandlare Psykiatriska kliniken Skellefteå VLL anställda på 50% vardera. 

 

Syfte och målsättning 
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”. 

Den psykiska hälsan är en angelägen fråga att satsa på i Skellefteå. Bland annat utgör psykisk ohälsa 
den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Det finns även behov av att visa de många goda 
exempel på stödjande miljöer och framgångsrika verksamheter som finns lokalt.  

För att öka kommunmedborgarnas kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa samt vilka stödinsatser 
som samhället erbjuder och hur man kan ta del av dem krävs ett samlat projekt över längre tid. 
Projektet kommer även att förbättra våra möjligheter att möta kommande utmaningar. 

 

Genomförande 
Projektet inleddes med en inbjudan till alla kommunens invånare, verksamheter och organisationer 
att delta i en workshop. Vi ville undersöka vilka intresseområden som medborgarna hade intresse av 
att sätta fokus på. 

Sammanfattningsvis framkom ett antal områden man ville lära sig mer om som till exempel psykisk 
hälsa kopplat mot arbetsliv, äldre, ungdomar barn. Som väntat gällde oron på alla åldrar och flera 
områden. 



 
 

 

   

År 1 2014 
Vi sammanställde önskemålen från workshopen och satte samman en grov planering över 2014. Vi 
planerade upplägget med de flesta föreläsare att de skulle ha en föreläsning för den ”breda 
allmänheten” på kvällstid och sedan en fördjupad föreläsning för professionen. Detta med avsikt att 
höja kunskapsnivån hos de som redan möter psykisk ohälsa i sitt arbete. 

Vi har haft en rad olika samarbetspartners: 

• Svenska Kyrkan  
• Medlefors Folkhögskola 
• Urkraft 
• Folkbiblioteken   
• Region Västerbotten 
• Skellefteå kommun 
• Västerbottens Läns Landsting 
• Unghästen 
• Hjärnkoll 

Inom offentlig sektor finns en vana och erfarenhet att hämta kunskap via förläsningar och seminarier. 
Inom privat sektor har man inte samma möjligheter eller traditioner. Vi såg att det fanns grupper 
som vi missade varför vi som projektledare bjöd in till och höll frukostmöten riktade till chefer under 
temat; Vad är psykisk ohälsa?  

Här mötte vi upp nya målgrupper- som privata företagare vilka vi hade saknat i de 
föreläsningssatsningar vi gjort. Här fick vi också förfrågan om att ta projektet ett steg vidare- ut på 
arbetsplatserna. Man ville ta in frågan om psykisk hälsa på arbetsplatsen- till chefer på och 
medarbetare på alla nivåer. 

Det här sättet att arbeta, att vi som projektledare kommer ut till arbetsplatser och föreläser, visade 
sig vara en framgångsfaktor. Den kom att ligga till grund för en ansökan om förlängning av projektet 
nu med ny inriktning; Psykisk hälsa Arbetsliv 2015. 

 

År 2, 2015 
Vi tog fram en rad olika föreläsningar anpassade att möta efterfrågan, tidsramar och kunskapsnivå 
som vi erbjöd arbetsplatser både inom offentlig och privat sektor.  

Föreläsningarnas innehåll har vuxit fram efter behov. År två har vi tagit fasta på önskemål från 
chefer. De flesta upplever det svårt och har lite kunskap att ha samtal om psykisk ohälsa. Utifrån 
detta satte vi samman det cheferna kallar ” Det svåra samtalet” om psykisk ohälsa och ”Hur jag 
upptäcker det som chef”.  Under ett av våra besök i Boliden hade vi med en ambassadör från 
Hjärnkoll som gav sitt perspektiv och en personlig berättelse om sin utmattning och sin väg tillbaka. 

Aktiviteter 
Nedan beskrivs alla våra aktiviteter som genomförts under de två åren. Vi har valt att dela upp 
aktiviteterna som allmänna, vilka har riktat sig till alla medborgare inom Skellefteå kommun. Riktade, 



 
 

 

   

till de som arbetar med den aktuella frågan samt riktade till arbetsliv, dvs då vi fått förfrågan och 
besökt arbetsplatser.  

Sammantaget handlar det om 150 egna föreläsningar av projektledarna. Där; Vad är psykisk ohälsa, 
Tallriksmodellen för hjärnan, Stress samt Hjärnan och affekter har varit de mest efterfrågade. De står 
för 50% av föreläsningarna. Vi har också satt samman föreläsningar riktade direkt till efterfrågan som 
tex härskartekniker. Projektet har haft drygt 4000 åhörare, av dom har 2543 fått enkäter att besvara. 

Forskning inom psykisk ohälsa, hjärnan, stress kopplat till arbetsliv formligen exploderar sedan ett 
antal år. Vi som projektledare har därför fått möjlighet att delta i ett antal utbildningar för att 
fördjupa våra kunskaper, dessa redovisas under rubriken utbildningar projektledarna deltagit i. 

 

Riktade till allmänheten 
• Invigning 2014 på Nordanåteatern med Per Naroskin 
• Se sambandet, kopplingen mellan våldsutsatta djur och våldsutsatta människor.  Karin 

Holmberg filosofie doktor i sociologi 
• Dataspelsmissbruk, Stefan Sandström, TIA 
• Grön miljö för hälsa och växande, Gunilla Åsberg trädgårdsansvarig Waldorfskolan 
• Kroppsterapi med hästens hjälp, Margareta Håkansson forskare SLU 
• Må bra – ta hjälp av din kropp, Sara Brännström fysioterapeut 
• När kommer mamma tillbaka? Randiga huset Stockholm 
• Temagudstjänst med djur, Arne Andersson Församlingsherde Svenska kyrkan 
• Mindfullness och hjärnan, Åsa Nilsonne professor psykiatriker  
• Mässa ”Ett Skellefteå för alla” i samarbete med Alexandra Sundberg, samordare 
• Föreställningen ”Just så pass folkvett”. I samarbete med Unghästen. 

 

Riktade till profession   
• Se sambandet, kopplingen mellan våldsutsatta djur och våldsutsatta människor, Karin 

Holmberg filosofie doktor i sociologi och Annelie Grip Hansson länsveterinär. 
• Rehabilitering vid stressyndrom, beteende medicin Umeå 
• Utbildningsdag dataspelsmissbruk, Stefan Sandström TIA 
• Att möta barn i sorg, Randiga huset Stockholm 
• Utbildningsdag Konsekvenser av våld, Åsa Nilsonne professor psykiatriker 
• Hur ska vi förstå självskadande flickor, Åsa Nilsonne  

 

Riktade till arbetsliv 
De verksamheter vi varit på är äldreomsorgen Skellefteå kommun, Socialt stöd och service Skellefteå 
kommun, Medicinkliniken Västerbottens landsting, Rönnskär, Boliden Mineral, Trelleborg, Tieto 
Enator, Medlefors folkhögskola, Komvux Skellefteå kommun, samhällsbyggnad Skellefteå kommun 
mfl.  

• Frukostmöten till chefer. Vad är psykisk ohälsa?  



 
 

 

   

• Frukostmöten förebyggande och rehabiliterande ledarskap. 
• Vad är psykisk ohälsa och hur upptäcker jag det? 
• Arbetsgivarkonferens arbetsliv och hälsa 2014 och 2015 
• Föreläsning: Härskartekniker 
• Föreläsning: Förändring som tillstånd 
• Föreläsning: Hantera stress – återhämtningens betydelse 
• Föreläsning: Tallriksmodellen 
• Lärtillfälle där berörda som arbetar med frågan blev inbjuden. 

Föreläsare: Projektledarna Åsa Forssell och Lena Stenvall förutom arbetsgivarkonferensen då vi bjöd 
in ett antal experter. 

Läs mer om våra aktiviteter, mediabevakning och pressmeddelanden: 
http://www.skelleftea.se/default.aspx?id=157480 

 

Utbildningar projektledarna deltagit i 
• Hjärndagen 2013, 2014, 2015 
• Fortutbildning arbetsliv och hälsa arrangeras av VLL 
• HR-mässan 
• Att se sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer 
• Arbetsliv och hälsa: Hur åtgärdar vi mobbing och hur främjas goda relationer på jobbet? 
• Almedalen; ett 30-tal debatter, föreläsningar i ämnet psykisk hälsa och arbetsliv. 

 

Studiebesök projektledarna gjort  
• Stresskliniken Karolinska institutet 
• Socialstyrelsen 
• Mind 
• Hjärnkoll 

 

Information om projektet har getts till: 
• Folkhälsonämnden 
• Folkhälsorådet 
• Socialnämnden 
• Rotary 
• Västerbottens läns landsting planering och styrning 
• Almedalen 2014 och 2015. Med uppdrag att presentera projektet och delta i paneldebatt 

 
 



 
 

 

   

Utfall 
Våra aktiviteter har varit mycket uppskattade de allra flesta uppger att de lärt sig något nytt. Vi har 
varit ett kunskapsbaserat projekt då har det varit av vikt att mäta just detta. Se nedan. Detta är 
resultatet av 2543 enkätsvar. (vi valde enkät i pappersform för att ha fylla i och samla in vid varje 
tillfälle. De har inte varit möjligt vid alla våra föreläsningar därav glappet mellan 2543 och 4000 
personer) 

 

 

Ekonomi 
Projektet finansieras av Skellefteå kommun med 1955 000 kronor ur sociala investeringsfonden. I 
projektet, startades under hösten 2013 t o m 2014. I projektetet fanns 902 000 kronor kvar och det 
förlängdes t o m 31/1 2016. Under 2014 hade också 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. Fr o m 2015 är det projektets 902 000 kr som har genomfört projektets samtliga 
kostnader. 

Budgeten under projekttiden omfattar följande kostnader (kr): 

• Konferenser/seminarier (arvoden, hotell, resor, presenter, lokalhyror)  100 000 
• Lönekostnader      550 000  
• Utrustning/administration samt dokumentation av året (resor, boende, etc.)  55 000  
• Utbildning, resor, informationsutbyte m.m. för projektledning m.fl.  197 000 
   
Summa:       902 000 



 
 

 

   

Reflektioner  
• Projektet är en unik satsning som i sig har väckt mycket uppmärksamhet då politikerna inom 

respektive organisation gick samman för att möta psykisk ohälsa och de stigande sjuktalen. 
Det gör Skellefteå i framkant när det gäller att möta utmaningen med psykisk ohälsa, inte 
minst därför att projektet riktat sig till alla kommunens invånare. 

• Vi har genomfört ett stort antal föreläsningar, över 100 st och mött över 4000 personer. 
Dessa föreläsningar har fungerat som ”konservöppnare” till ämnet psykisk ohälsa och 
intresset har varit större än vi förväntade oss. De flesta arbetsplatser vill göra ”rätt” och möta 
den ökade ohälsan men vet inte var och hur man börjar. Vill man åstadkomma förändring är 
”konservöppnaren” en förtutsättning. Att jobba med långsiktig förändring på en arbetsplats 
kräver dock mer än vad vi har kunnat tillhandahålla inom ramen för projektet.  

• Cheferna har ett intresse men behöver kunskap och konkreta verktyg för att möta psykisk 
ohälsa. 

• Ledarskapet genomsyrar allt kopplat till arbetsliv. Utan intresse, mandat och planering för att 
förebygga och hantera psykisk ohälsa kommer vi att ha det som vi har det.  

• Hjärnan behöver en ”hållbar miljö” både i arbetsliv och på fritiden. Det kräver både kunskap 
och beteendeförändringar på alla nivåer. Den förändringen behöver stöttas på alla nivåer. 

• Det kostar pengar att inte göra rätt. Vi behöver börja räkna personalekonomiskt för att 
synliggöra kostnader för ohälsan kopplat till arbetsliv på kort och lång sikt. Även synliggöra 
vad det kostar att inte göra något alls. 

• Vi har fått en unik möjlighet att möta över 4000 personer på alla nivåer inom vård, omsorg 
och privata företag.  Gemensamt för alla vi mött är upplevelsen av det man kan närmast kan 
beskriva som ”hjälplöshet”. Man ställer sig frågorna; Vad ska vi göra/hur ska vi göra för att 
möta den psykiska ohälsan och skapa en hållbar arbetsplats? 

• En framgångsfaktor har varit att vi samarbetat med en rad olika lokala aktörer. Det har 
underlättat praktiskt och bidragit till att vi nått nya målgrupper. 

• Vi har satt olika verksamheter och personer i kontakt med varandra där de arbetat med 
samma fråga utan att veta om varandra.  

• Ett kunskapsbaserat projekt som detta är helt beroende av goda kontaktvägar. För oss har 
kommunikatörerna varit avgörande för att kunna nå ut till så många. Samt att vi haft en 
grafiker som gjort loggan och underlag till inbjudningar mm. 

• Man brukar säga att: Vi kan inte lösa dagen problem med gårdagens lösningar. Ett citat 
som blir verkligt då vi har mött olika aktörer här i Skellefteå. Möjligheten vi haft då vi har 
kunnat fördjupa oss i ämnet psykisk ohälsa kopplat till arbetsliv visar att det finns flera 
utvecklingsområden.  Det finns en mängd aktörer, organisationer och verksamheter som 
möter konsekvenserna av den psykiska ohälsan kopplat till arbetsliv. Det vi upplever skulle 
göra skillnad är att samordning, kunskap, erfarenhetsutbyte, samarbete mm behöver 
uppdaterades och utvecklas för att effektivt kunna möta de stigande sjuktalen som kopplas 
till arbetsliv.  

• Att möjligheten till ett nära samarbete med utvärderarna European Mind, där vi haft 
möjlighet att reflektera och ta till oss lärdomar via regelbundna ”lärtillfällen”, har varit viktigt 
för att kunna hålla fokus under två år som har sett väldigt olika ut vad det gäller inriktning 
och arbetsbelastning. Att ha en extern utvärderare är viktigt för att hålla objektivitet.   
 



 
 

 

   

Kunskapen om vad vi behöver för att som individ, organisation och samhälle för att inte överbelasta 
hjärnan finns redan forskningsmässigt. Den kunskapen finns dock inte alltid där ohälsan finns. Vi 
tänker att utmaningen ligger i att få ut den här kunskapen på alla nivåer i organisationen ändå från 
högsta politiska beslutsnivå till varje enskild medarbetare. Det är också en utmaning och viktigt att 
veta att kunskap i sig inte räcker, utan det är först när vi gör en beteendeförändring som det kommer 
att bli någon skillnad. Det är här vi behöver tänka strategiskt för att inte bara möta, utan ännu hellre 
förhindra att psykisk ohälsa uppstår. 

Vi vill till sist tacka alla modiga politiker och beslutsfattare som tog beslutet inte bara om projektet 
utan även att anställa oss två som projektledare med ganska lösa tyglar. Det har varit två fantastiska 
år. Vi har fått möjlighet att fördjupa oss i ämnet psykisk ohälsa kopplat till arbetslivet. Vi har lärt oss 
så mycket, fått se så mycket, fått träffa så många inspirerande och kunniga personer. Av och till har vi 
utmanat oss, någon gång klivit ganska långt utanför vår Comfortzone men i det stora hela har det 
som sagt varit två fantastiska år. 

TACK! 

160128 
Åsa Forssell och Lena Stenvall 
Projektledare 
 

 

NOTHING CHANGES IF NOTHING CHANGES 
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Sammanfattning 
 
Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting enades under slutet på 2013 om ett 
ettårigt samverkansprojekt. Kommunstyrelsen och landstinget har ställt sig bakom den 
gemensamma insatsen och är båda projektägare. Kommunen och landstinget har 
anställt en projektledare vardera på halvtid, Lena Stenvall (psykiatrin) och Åsa Forssell 
(kommunen).  
 
Projektets målgrupp var alla kommunmedborgare i Skellefteå. Exempel på specifika 
målgrupper är främst kommunmedborgare i yrkesverksam ålder, olika personalgrupper 
hos kommun och landsting, företag, föreningar/organisationer m.fl. Projektet har 
genomförts via en blandning av externa och öppna föreläsningar med aktiviteter mot 
riktade målgrupper. Projektet hade fem initiala projektmål och effektmål. Projektet 
förlängdes också ett år för att även gälla 2015. Förlängningen innebar även ett visst 
ändrat fokus med mindre publika föredrag och en stärkt koppling mot arbetslivet.  
 
European Minds har sedan januari 2014 haft uppdraget som extern utvärderare i 
projektet. Uppdraget har prioriterat den löpande dialogen med projektledning, 
styrgrupp och referensgrupp samt projektets kontinuerliga lärande. 
 
Projektet har uppvisat bra resultat över de två åren med omtyckta föredrag och 
föreläsare där man uppgett att man både lärt sig något nytt och att man tar med sig 
kunskap för både privat- och arbetsliv. Projektet har också i stort arbetat mot sina 
uppsatta projektmål och effektmål. 
 
Lärdomarna har varit flera; Intresset har varit stort, hög tillgänglighet och flexibilitet, 
bra samarbeten med andra aktörer/verksamheter, behov av att involvera fler, nått nya 
grupper, har lyft frågan och satt ord på psykisk hälsa/ohälsa, behov av konkreta verktyg, 
chefen är avgörande i alla stadier, Insatser för individ, grupp, organisation och samhälle, 
proaktiv istället för reaktiv, möjlighet till kontinuerligt lärande. 
 
Avslutningsvis har också frågan väckts om hur projektets lärdomar skall tas vidare, 
exempelvis föreslås en förstudie att ta vid när detta projekt avslutas.  
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1. Om projektet 
 

1.1 Bakgrund 
 

 
Den psykiska hälsan är en angelägen fråga att satsa på i Skellefteå. Bland annat utgör 
psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Det finns även behov av att 
visa de många goda exempel på stödjande miljöer och framgångsrika verksamheter som 
finns lokalt.  
 
Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting enades under slutet på 2013 om ett 
ettårigt samverkansprojekt med målet att utse Skellefteå till Psykiska hälsans huvudstad 
2014. Kommunstyrelsen och landstingets Nämnd för folkhälsa och primärvård har ställt 
sig bakom den gemensamma insatsen. Landstinget (Nämnden för folkhälsa och 
primärvård) och kommunen (kommunstyrelsen) är projektägare. Kommunen och 
landstinget har anställt en projektledare vardera på halvtid, Lena Stenvall (psykiatrin) 
och Åsa Forssell (kommunen). 
 
Det övergripande syftet med projektet var att främja psykisk hälsa och att förebygga 
psykisk ohälsa.  Målen med projektet var 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”. 
 
Projektets målgrupp var alla kommunmedborgare i Skellefteå. Exempel på mer specifika 
målgrupper är kommunmedborgare i yrkesverksam ålder, olika personalgrupper hos 
kommun och landsting, företag, föreningar/organisationer m.fl. Projektet har 
genomförts via en blandning av externa och öppna föreläsningar med aktiviteter mot 
riktade målgrupper.  
 
Genom insatsen kan även mål inom folkhälsoområdet, t.ex. att Västerbotten ska ha 
världens bästa hälsa år 2020, liksom inom sociala- och hälso- och sjukvårdsområdet 
uppnås. Projektet skapar även goda förutsättningar för att utveckla det framgångsrika 
samarbete som finns idag inom folkhälso- och psykiatriområdet. 

 
Förutom Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting medverkade även 
lokaltidningen Norra Västerbotten (Norran) och Samordningsförbundet Skellefteå i 
Psykiska Hälsa i fokus.  
 

Jag tycker en av de viktigaste sakerna är att vi i projektet varit tydliga med det proaktiva 
och förebyggande arbetet. Vi fick även en ”fullträff” när det gäller våra projektledare. 
/Stellan Berglund, samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö, ordförande i styrgruppen 
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En gemensam styrgrupp och referensgrupp för projektet bildades i syfte att svara för 
den övergripande planeringen, utforma en övergripande struktur samt definiera 
ekonomiska förutsättningar och aktiviteter. 
 
Styrgruppen bestod av följande representanter:  
 

• Lena Petterson, verksamhetschef Psykiatriska kliniken, VLL. 
• Per Bergman, enhetschef, Solkraft, IFO, Socialkontoret.  
• Anna Magnusson, HR-chef, Norran 
• Stellan Berglund, förbundschef, Samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö.  

 
Projektet förlängdes också ett år för att även gälla 2015. Förlängningen innebar även ett 
visst ändrat fokus med mindre publika föredrag och en stärkt koppling mot arbetslivet. 

 

1.2 Mål och effekter med projektet 
 

 
Projektet hade inledningsvis flera mål och förväntade effekter. Dessa var: 
 

• Projektet bidrar till att skapa ökad kunskap hos kommuninvånare om hur den 
psykiska hälsan ska stärkas och psykisk ohälsa förebyggas. 

 
• Kampanjen skapar ökad kännedom om den hjälp som finns att få vid psykisk 

ohälsa och att Skellefteborna vågar prata om psykisk ohälsa. Investeringen 
förväntas skapa förutsättningar för en större öppenhet och social acceptans 
angående tabubelagda ämnen kopplade till psykisk ohälsa.  

 
• Genom att synliggöra till exempel depression, ångest, smärta, sorg, självmord, 

missbruk mm. och dess orsaker minskar målgruppens utsatthet samtidigt som 
fler personer i projektets målgrupper (barn och ungdomar, kommunmedborgare 
i yrkesverksam ålder och äldre m.fl.) med psykisk ohälsa vågar söka stöd från 
samhället.  

 
• Investeringen förväntas i det längre perspektivet leda till att den psykiska hälsan 

stärks hos kommuninvånare i Skellefteå.  
 

• Förväntad effekt av det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa är minskning av 
självmord, att våld eller hot om våld minskar och att färre personer, inte minst 
barn och ungdomar, hamnar i alkohol- eller drogmissbruk eller andra 
självskadebeteenden. 

 

Det finns förklaringar till att alla uppför sig och reagerar olika. Vi måste tillåta och förstå att vi 
är olika. /Deltagare Psykisk Hälsa i Fokus 

Det här projektet fyllde en bra funktion. Vi valde att ha fokus på psykisk hälsa och inte tvärtom. 
Vi vill också satsa på frågan vidare. /Per Bergman, Enhetschef Solkraft, projektägare 
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1.3 Projektet 2014 och 2015 - förändringar 
 
Projektet var från början tänkt att pågå under ett år. Under slutet på 2014 togs beslutet 
att utifrån givna medel förlänga projektet över 2015. Förlängningen av projektet 
innebar också förändringar i fokus på genomförandet. De viktigaste förändringarna till 
2015 var: 
 

• Färre publika föredrag 
• Ökat fokus på arbetslivet/privata företag 
• Få föredrag för målgrupp inom kommun och landsting 
• Projektledarna engagerades i större uträckning som utbildare/föredragshållare.  

Projektledarna var de facto nästan de enda föredragshållarna under 2015. 
• Engagera chefer och ledning på ett tydligare sätt 
• Ökat fokus på att nå män i större utsträckning 
• Förändrad deltagarenkät  

 

2. Uppdrag och metod 
 
European Minds har sedan januari 2014 haft uppdraget som extern utvärderare i 
projektet. Ansvariga utvärderare har varit Tommie Helgeé och Anneli Danielsson. Nedan 
följer vår kort om vår utvärderingsmetod och utvärderingsaktiviteterna.   

2.1 Metoden 
 
Gråträskmodellen är European Minds sätt att utvärdera externt finansierade projekt.  
Utgångspunkten i modellen är den lärande utvärderarens uppgift; att skapa ett 
kontinuerligt lärande kring projekten och de (program) som finansierar dem. Det här 
åstadkoms genom att utvärderaren löpande ger återkoppling kring de erfarenheter som 
görs för att möjliggöra förbättringar inom projektet under projekttiden. Vårt 
angreppssätt innebär att utvärderingen mer ska beskriva möjligheter framåt än problem 
bakåt i tid. Ambitionen är att göra mottagaren delaktig i projektets olika delar. Genom 
detta inkluderande arbetssätt ska utvärderaren bidra till en accepterad bild över 
projektet som system, med klarlagda processer, roller och ansvar. 
 
Gråträskmodellen tar sitt avstamp från tre U – Uppföljning, Utvärdering och Utveckling: 
  
Uppföljning avser den ordinarie uppföljning som projektet ansvarar för. Utvärderaren 
fungerar främst som rådgivare till projektledningen vid upprättande av en struktur för 
projektets löpande uppföljning och självutvärdering för att säkerställa att rätt saker 
mäts och följs upp.  
 
Utvärderingen tar sin utgångspunkt från projektets syfte och målsättningar. 
Utvärderaren följer upp hur väl de angivna målen nåtts utifrån angivna indikatorer och 

Mycket jag redan "visste" men alltid bra med att få berättat att man jobbar på ett bra sätt, 
tänker "rätt". Viktigt ämne att prata & påminnas om. /Deltagare Psykisk Hälsa i Fokus 



         Slutrapport utvärdering Psykisk hälsa i fokus 
 

 6 

aktiviteter. Genom att fokusera på resultaten synliggörs vilka processer det är som gör 
att saker händer – eller inte händer. 
  
Det tredje U:et, Utveckling, innebär att utvärderaren deltar i projektets genomförande på 
olika sätt. Utvärderarens angreppssätt kan vara både betraktande, ifrågasättande eller 
stöttande. Syftet är att spåra, analysera samt lyfta fram signaler och tendenser som 
bidrar till kollektivt lärande, samverkan och utveckling på olika sätt.  
 

2.2 Utvärderingsaktiviteter 
 
Uppdraget har prioriterat den löpande dialogen med projektledning, styrgrupp och 
referensgrupp samt projektets kontinuerliga lärande. European Minds har 
sammanfattningsvis genomfört följande utvärderingsaktiviteter under projekttiden: 
 
 Framtagande av en utvärderingsplan efter dialog med projektledning. 
 Löpande dialog med projektledning, dels genomgång resultat av utvärdering dels 

planering av kommande aktiviteter. 
 Genomförande av kontinuerliga lärtillfällen tillsammans med projektledning 
 Deltagande styrgruppsmöte med presentationer 
 Deltagande referensgruppsmöten med presentationer 
 Intervjuer styrgrupps- och arbetsgruppsmedlemmar 
 Framtagande av rapporter och återföringar 
 Administrering, framtagande och redovisningar av deltagarenkät (webenkät) 
 Planering och genomförande av lärseminarium augusti 2015 
 Planering och genomförande arbetsgivarseminarium december 2015 
 Planering av kommande fortsatta projektinsatser 
 Deltagande föredrag, workshops och andra nyckelaktiviteter 
 Genomgång av projektets arbete med spridning och påverkan 
 Löpande genomgång dokumentation, material, rapportering etc. 

3. Resultat 
 
Grunden för resultatanalysen är en sammanfattning av intrycken från gjorda 
utvärderingsaktiviteter. I detta kapitel redogörs för resultat, analys och kommentarer.  
 
Under projektets gång har aktiviteterna regelbundet följts upp och utvärderats med 
hjälp av en webenkät. Detta har skett i direkt anslutning till insatsen. Enkäterna har 
besvarats av över 2500 personer vilket utgör ca 80% av totala antalet deltagare.  
Svarsfrekvensen har däremot varit nästan 100% när enkäten distribuerats (vissa 
aktiviteter i stor grupp och några seminarier har inte varit möjlig att följa upp). Fokus 
för enkäten har varit nyttan med och kvaliteten på aktiviteterna. Enkätsvaren har legat 
till grund för utvärderingen och regelbundet återkopplats till projektledning, styrgrupp 
och referensgrupp. 
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3.1 Enkätundersökning 2014 
 
 
 
 

 
Nedan följer en sammanställning av resultatet för första året: 
 
 

 
 
Av det totala antalet deltagarna har 82,5% varit kvinnor medan 17,5% varit män.  
 
 
 

 
 
Vad gäller åldersfördelning tillhör de flesta kategorin 46-55, 28,8%.  Den yngsta 
åldersgruppen, yngre än 25 samt den äldsta, äldre än 66, utgör tillsammans 8,3% vilket 
återspeglar det fokus som projektets haft på arbetsliv. Inga egentliga aktiviteter har 
genomförts med särskilt fokus på ungdomar eller personer i pensionsålder.  

 
 

Vi måste våga lyssna, prata och inte vara rädda när någon är ledsen. Visa att vi 
bryr oss. / Deltagare Psykisk Hälsa i Fokus 
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Denna fråga gav möjlighet till flera svar därav över 100%. Ungefär lika många angav att 
skälet till att man anmälde sig till föreläsningen var att man var allmänt intresserade av 
ämnet samt att man vill utveckla sig inom yrket.  Drygt 10% har angett att de misstänker 
ohälsa hos någon i sin närhet. 
 
Noterbart är att ca 400 deltagare inte svarat något av alternativen utan istället 
kommenterat att detta var via exempelvis APT, utbildningsdag på jobbet, eller att det 
var obligatorisk närvaro via arbetet. 
 
 

 
 
Det vanligaste sättet att man fick reda på föreläsningarna var via vän/kollega, 43%. 
Andra vanliga kanaler var kommunens hemsida 15,5%, kommunens intranät 14,3% och 
annons i tidning 12,2%.  På denna fråga var det ca 600 som angett annat såsom via 
arbetsgivaren. 
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De allra flesta deltagarna, 66,3%, har angett att de deltagit för första gången. En knapp 
tredjedel har angett att de deltagit vid tidigare arrangemang medan 4,7% har angett att 
de inte vet. 
 
 

  
 
Betyget för dagens föreläsning har genomgående varit väldigt bra. 61,8% ger betyget 5 
på en femgradig skala, 31,2% ger betyget 4 och 6,5 ger betyget 3.  
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När det gäller föreläsare har det funnits möjlighet att ange flera (och betygssätta) då 
många föredrag genomförts av mer än en föreläsare. Antalet svar på föreläsare 1 var 
1433 och föreläsare 2 var 615.  
 
Det genomsnittliga betyget var bra med 4,51 i snitt på föreläsare 1 och 4,31 på 
föreläsare två.  
 
 

 
 
Av de svarande har 94,6 angett att de lärt sig något nytt under dagen. Om man i sin tur 
bryter ned det på enskilda föreläsningar är betyget överlag väldigt gott där man nästa 
alltid angett att man lärt sig något nytt.  
 
Frågan möjliggjorde kommentarer där man bl.a. kan läsa att det är viktigt ”att prata mer 
med varandra, inte döma för tidigt”, att det är varit ”bra konkreta exempel som beskrivs 
på ett vettigt sätt” och att det är ”en bra påminnelse om vilka faktorer som kan ligga 
bakom psykisk ohälsa”. Flera deltagare kommenterar också det som varit givande med 
vissa specifika ämnen såsom tallriksmodellen för hjärnan, dataspelsmissbruk, våld, sorg, 
och det goda samtalet. 
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Frågan gav möjlighet att svara flera alternativ. De allra flesta har också svarat att de 
kommer ha praktisk nytta av föreläsningarna. 72,7% svarar att det kommer ha nytta av 
föreläsningen i deras arbete och 66,6% menar att de kommer ha nytta av den i deras 
privatliv, 14,9% svara kanske. Endast 1,4% har svarat Nej på frågan. 
 

 

3.2 Enkätundersökning 2015 

 
För 2015 förändrades också enkäten något för att fånga upp några andra perspektiv. 
Nedan följer resultatet för förlängningen över 2015.  
 
 

 
 
Av deltagarna under perioden har 68,7% varit kvinnor och 31,3% män. 
 
 

Jag kommer alltid att sträva efter att se och lyssna på barn som förlorat någon nära (eller ska 
förlora) båda i yrket och privat. /Deltagare Psykisk Hälsa i Fokus 

Att våga lägga sig platt i ett samtal är teknik och inte "förlust". Jätteintressant och inspirerande 
med personliga exempel. / Deltagare Psykisk Hälsa i fokus 
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Vanligaste åldersgruppen är 46-55 med 29,1%. De yngsta och äldsta målgrupperna 
utgör tillsammans 11,6%. 
 
 

 
 
Av de deltagande har 68,3% arbetat inom offentlig sektor, 29,8% inom privat sektor och 
1,9% inom ideell sektor. 
 
 

 
 
De allra flesta 84, 1% har angett att deras roll på företaget är medarbetare, 12,7% anger 
Chef, 3,2% anger arbetsledare och 1,8% anger ansvar för personalfrågor. Drygt 10% har 
inte angett något av ovanstående alternativ utan kommenterat att det deras roll eller 
skälet varit annat.  
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Av de angivna påståendena anger 63,6% att de deltagit för att de är allmänt intresserade 
av ämnet, 37,6% för att de vill utveckla sig inom sitt yrke, 11% för att de misstänker 
ohälsa hos någon i sin närhet. 13,5% anger att inget av de andra alternativen stämmer. 
4,1% anger att skälet till varför de deltagit har varit att arbetsgivaren krävt det. 

 

 
 
63,5% har inte deltagit på någon tidigare föreläsning medan 31,6% svarat Ja.  
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Betyget när det gäller ämnet har varit att 59,7% har angivit Mycket bra, 33,9% Bra och 
6,1% Godkänt. För föreläsarna är fördelningen 73,9% Mycket bra, 22,3% Bra och 3,4% 
Godkänt . 
 

 
 
94,4% har angett att de lärt sig något nytt under dagen, 5,6% anger Nej. 
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73,6% anger att de kommer ha praktisk nytta av föreläsningen i sitt privatliv och 68,9% 
i sitt arbetsliv. 17,1% anger Kanske. 
 

 

3.3 2014 kontra 2015 
 

 
 
De förändringar som genomfördes till förlängningen 2015 gav några intressanta resultat 
och erfarenheter. Dessa är främst: 
 

• Fler män deltog utifrån nytt fokus på privat arbetsliv (privat). 
• Fick identifiera Chefs- och personalansvar tydligare. Har också vänt sig uttalat till 

dem. Viktigt att engagera chefer/ledning i arbetet med psykisk ohälsa på 
arbetsplatsen 

• Oavsett inriktning vill personer lära om ämnet 
• Fortsatt höga betyg på föreläsare och ämnen 
• Samma siffror på angiven nytta, nästan 95%. 
• Fokus på proaktivitet är essentiellt! Saker görs men redan när något hänt. 
• Stort intresse hos privata företag av de aktuella ämnena och föredrag 
• Viktigt att kunna arbeta i längre processer istället för bara enskilda insatser 
• Finns behov av att kunna arbeta mera evidensbaserat, exempelvis kunna utgå 

från etablerade teorier 
• Viktigt att insatser sker på olika nivåer; individ, organisation och samhälle 
• Finns behov av att veta och samordna befintliga insatser. Vad görs till vem och 

när? 
• Utökat nätverk och bättre förankring hos parter för bättre resultat 
• Behov av plan för fortsättning och implementering blev allt tydligare 

 

3.4 Kommentar till målen  
 

 
Nedan följer sammanfattande kommentarer till angivna mål. De initialt angivna målen är 
både projektmål och effektmål, d.v.s. saker man förväntar sig uppnå på sikt: 

 
Projektmål: 
 

• Projektet bidrar till att skapa ökad kunskap hos kommuninvånare om hur den 
psykiska hälsan ska stärkas och psykisk ohälsa förebyggas. 

Sättet att "arbeta" eller belysa med dessa tunga och svåra ämnen tycker jag var lysande!! 
/Deltagare Psykisk Hälsa i Fokus 

Hur viktigt det är att vara närvarande i nuet och inte rusa framåt i full fart och inte alltid måsta 
göra.... / Deltagare Psykisk Hälsa i fokus 

Skulle mer säga att jag fått en påminnelse om hur jag bör förhålla mig till mig själv och mitt 
sätt att leva. / Deltagare Psykisk Hälsa i fokus 
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Kommentar: Projektet har haft fler än 2500 deltagare på sina aktiviteter, vilket är 
fler än man initialt räknat med. Uppföljning har också gjorts löpande. Därtill har 
otaliga artiklar och intervjuer publicerats. Insatserna har dessutom varit mycket 
uppskattade och en överväldigande majoritet har angett att de sett nytta med 
tillfällena och menar att de bidragit till ökad kunskap, både privat och i 
arbetslivet. Vi kan därmed säga att projektet arbetat mot målet och att det kan 
sägas vara uppfyllt utifrån givna förutsättningar.   

 
• Kampanjen skapar ökad kännedom om den hjälp som finns att få vid psykisk ohälsa 

och att Skellefteborna vågar prata om psykisk ohälsa. Investeringen förväntas 
skapa förutsättningar för en större öppenhet och social acceptans angående 
tabubelagda ämnen kopplade till psykisk ohälsa. 
 
Kommentar: Insatserna och det samarbete projektet jobbat med har enligt 
utvärderingen ökat kännedomen om ämnet. Kompletterande aktörer (ex. 
intresseföreningar) har dessutom haft möjlighet att i samlat forum informera om 
sin respektive verksamheter. I och med projektets lokala spridning varit tämligen 
stor kan vi anta att projektet bidragit i frågan. Däremot är det svårt att efter 
denna korta och ändå begränsade insats visa på i vilken omfattning detta skett. 

 
Effektmål: 
 

• Genom att synliggöra till exempel depression, ångest, smärta, sorg, självmord, 
missbruk mm. och dess orsaker minskar målgruppens utsatthet samtidigt som fler 
personer i projektets målgrupper (barn och ungdomar, kommunmedborgare i 
yrkesverksam ålder och äldre m.fl.) med psykisk ohälsa vågar söka stöd från 
samhället. 

 
• Investeringen förväntas i det längre perspektivet leda till att den psykiska hälsan 

stärks hos kommuninvånare i Skellefteå.  
 

• Förväntad effekt av det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa är minskning av 
självmord, att våld eller hot om våld minskar och att färre personer, inte minst barn 
och ungdomar, hamnar i alkohol- eller drogmissbruk eller andra 
självskadebeteenden. 

 
 

Kommentar: Frågan om långsiktiga effekter efter begränsade och svårmätbara 
insatser är komplex. Effekter av detta slag är i dagsläget inte möjliga att mäta utan 
ska ses som en del av en större satsning. Projektet har också efter hand, redan under 
inledningen av 2014, inte valt att fokusera på denna typ av mål då effektmätning inte 
är genomförbar på ett trovärdigt sätt. Fokus har istället legat på spridning av 
kunskap samt medvetandegöra problemområdet i stort, med särskilt fokus på 
arbetsliv. Man kan däremot säga att det stora intresset för föreläsningar etc. visat på 
att frågan är mycket aktuell. Svaren från enkäten visar också, som tidigare nämnts, 
att nästa samtliga deltagare menar att man tagit med sig kunskap och reflektioner 
från tillfällena. Över 10% har också angett att man deltagit utifrån att man 
misstänker ohälsa i sin närhet. Projektet har även beslutats i enlighet med 
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prioriterade områden för landsting och kommun vilket självfallet har betydelse för 
långsiktiga resultat och effekter.  
 
Avslutningsvis är det viktigt att betona att någon form av fortsättning eller 
tillvaratagande av gjorda lärdomar är grunden för framtida effekter. HUR tar man 
gjorda lärdomar vidare? Hur använder man sig efter projektets slut av de den 
kunskap man erhållit och de nätverk man etablerat? Detta är en inbyggd utmaning i 
projekt som per definition arbetar utifrån en tydlig tidsram, en given organisation, 
vissa metoder samt i förhand angivna resurser.  

 

 

3.5 Lärdomar 
 

 
Via utvärderingen har flera lärdomar identifierats och lyfts upp. Lärdomarna är frukten 
av de aktiviteter projektet genomfört, dialogen med projektledning och styrgrupp, och 
har över tid blivit det viktigaste fokusområdet när man ser på resultaten av projektet 
(inte minst mot bakgrund av komplexiteten med att mäta effekter). Detta har bl. a. varit 
skälet till att regelbundna lärtillfällen genomförts. Nedan redogörs sammanfattningsvis 
de viktigaste lärdomarna från projektet: 
 
Intresset har varit stort: 
Intresset för projektet har genomgående varit väldigt stort. Tillsammans med både 
Norran samt projektets kommunikatör (främst 2014) har projektets aktiviteter belysts 
och marknadsförts. Riktade föreläsningar mot givna målgrupper (kommun och 
landsting) har varit välbesökta. Flera av de publika föreläsningarna har också varit 
fullsatta. Detta har också gjort att flera föreläsningar genomförts både som publik 
version och gentemot riktad målgrupp. Flera föreläsningar har även genomförts flera 
gånger, exempelvis Tallriksmodellen för hjärnan.  
 
Hög tillgänglighet och flexibilitet: 
Projektet (och projektledarna) har genomgående verkat för att vara tillgängliga. 
Föredrag mm har kunnat bokas med relativt kort varsel och projektet har även kunnat 
svar upp mot förfrågningar utanför det egentliga området, exempelvis har föreläsning 
genomförts i Norsjö. Dessutom, som tidigare nämnts, har populära föredrag enligt 
önskemål genomförts vid flera tidpunkter. Via bl. a. web och artiklar har projektet 
regelbundet kunnat visa upp vad man arbetat med. At agera utifrån önskemål har varit 
viktigt för projektledarna.  
 
Bra samarbeten med andra aktörer/verksamheter: 
Projektet har möjliggjort skapande av nya kontakter och nätverk. Samarbetet med inte 
minst företag och föreningar har gjort att projektet kunnat sprida sitt budskap 

Många insikter som jag kan ha nytta av både i min profession, men även som medmänniska. Att 
våga fråga & lyssna, se bakom. /Deltagare Psykisk Hälsa i Fokus 
 

Hur oerhört viktigt det är med öppen kommunikation. Att man inte ska vara rädd att prata om 
det svåra! /Deltagare Psykisk Hälsa i Fokus 
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ytterligare, visat på andra verksamheters inriktning och kompetens samt kompletterat 
föredrag etc. med givande information. Därtill har samarbete med olika aktörer gjort att 
man skapat mervärde genom att koppla samman aktörer med varandra.  
 
Behov av att involvera fler: 
Samverkan har som sagts varit en framgångsfaktor. Däremot har projektet inte fullt haft 
resurser att involvera de strategiska partners man behöver (främst regionalt) för att 
säkra långsiktiga resultat och effekter. Frågan om (och hur) att involvera strategiska 
partners såsom Försäkringskassan, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och 
Arbetsförmedlingen har under sista året blivit en alltmer prioriterad fråga för 
projektledning och styrgrupp. För att kunna arbeta mera proaktivt och hållbart behövs 
en bredare samverkansbas.  
 
Nått nya grupper: 
Inte minst förlängningens ändrade fokus gjorde att projektet kunde möta upp mot nya 
målgrupper. Genom att ytterligare fokusera på arbetsplatser utanför det offentliga 
kunde projektledarna fånga upp behov och önskemål från nya aktörer. Detta har också 
skapat ytterligare kontakter som exempelvis bjudits in till lärkonferens och 
arbetsgivarkonferens.    
 
Har lyft frågan och satt ord på psykisk hälsa/ohälsa: 
Projektet har genomgående fokuserat på att lyfta frågan om psykisk hälsa/ohälsa, inte 
minst med utifrån ett arbetsplatsperspektiv.  Användandet och samverkan med Norran 
samt egen kommunikatör har renderat i god spridning både externt och internt (hos 
projektägarna). Många deltagare har också valt att återkomma och delta vid flera olika 
föreläsningar 
 
Behov av konkreta verktyg: 
Under projektets gång har behovet av konkreta och användbara verktyg identifierats. 
Många aktörer har i sin dialog med projektet önskat mera ”kött på benen”.  Frågorna 
som projektet belyser är komplexa och många aktörer menar också att man faktiskt 
saknar kunskap om ämnen för att kunna gå vidare i sina respektive organisationer.  
Projektledningen trycker på samtalet som en nyckel för att påbörja processer. 
 
Chefen är avgörande i alla stadier: 
För att påbörja meningsfulla förändringsprocesser på arbetsplatserna är det A och O att 
det finns stöd (och förståelse) från ledningen. Många av de delar som tangerar 
utveckling av organisationer utgår från ett gott och förankrat ledarskap.  Det finns också 
viktig forskning och teorier som visar på chefskapets betydelse som kan betecknas som 
vedertaget men där problemet är att det inte genomförs. Exempelvis pekar man ut 
vikten av att en chef inte har för stort personalansvar (max 15 personer) för att kunna 
göra ett bra arbete eller för att själv inte drabbas av sjukdom. 
 
Insatser för individ, grupp, organisation, samhälle 
För att genomföra framgångsrika (och hållbara) insatser är det viktigt att få möjlighet 
att arbeta på samtliga nivåer. Många av de insatser som genomförs i ämnet är främst 
fokuserade på individnivå. Forskning (och projektets erfarenhet) visar dock att det är 
mycket viktigt att kombinera samtliga nivåer i de strategier som tas fram.  
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Proaktiv istället för reaktiv: 
De flesta organisationer (och insatser) tenderar att vara reaktiva snarare än proaktiva 
när det gäller psykisk ohälsa kopplat till arbetsliv. En viktig slutsats projektet har dragit 
är att det är viktigt att än mera kunna fokusera på proaktiva insatser. Ansvarsområdena 
för en säg sjukskriven person är egentligen ganska tydliga även om det då tillstöter 
utmaningar i form av s.k. ”stuprör”. Däremot är det inte lika tydligt hur och vem som ska 
arbeta med det frågan INNAN problem uppstår. HUR kan vi arbeta proaktivt för att 
därigenom spara både individers hälsa och stora samhällskostnader? 
 
Möjlighet till kontinuerligt lärande: 
En framgångsfaktor som lyfts fram har varit möjligheten med att arbeta tätt med 
utvärdering och lärprocesser. Redan i inledningen av projektet bestämdes inriktning 
gällande detta och på så vis har resultat och lärdomar lyfts fram löpande under 
projektets gång (lärande utvärdering) istället för bara i slutet (summativt). Löpande 
dialog och återkoppling har påverkat inriktningar, utföranden under tid, ämnen för 
spridning samt vad som ska hända efter projektets slut.  

 

3.6 Kommentar  
 
Projektet har uppvisat en generellt hög nivå med väldigt populära och omtyckta 
föreläsningar, oavsett om det vänt sig till deltagare i profession eller allmänheten. 
Deltagarna har också gett både föreläsare och ämnena som sådana genomgående höga 
betyg. De kommentarer som går att läsa pekar också på nytta vare sig det gäller privatliv 
eller arbete. Nyttan har bestått i allt från ny kunskap, till fortbildning inom sådant man 
redan vet, till helt enkelt bara en påminnelse om ämnets angelägenhet och 
svårighetsgrad. Fokus på projektets uppföljning och utvärdering har varit 
medvetandegöra, debattskapande och lärande.  
 
En viktig del i framgången för projektet har onekligen legat i dess organisering. Dels 
skapades projektet ur ett verkligt behov som lyfts fram där både Landsting och kommun 
valt att gå in som projektägare. Dels valdes två projektledare vilka representerade var 
sin organisation (med tydligt kompletterande kompetenser). Representanter för 
projektägarna har också hela tiden varit involverade och införstådda i projektets 
genomförande.  
 
Projektledarna Åsa Forssell (Skellefteå kommun) och Lena Stenvall (VLL) har i projektet 
inte bara haft en koordinerande projektledarroll utan i stor omfattning även verkat som 
föreläsare/utbildare. En initial förändring som skedde redan 2014 var att Lena och Åsa 
allt mer frekvent användes som föreläsare istället för att köpa in extern kompetens (en 
delorsak till varför projektet också kunde förlängas). Detta visade sig vara både gillat av 
projektledarna själva likaså innebar det en givande flexibilitet för projektet. Under 2015 
har projektledarna nästan uteslutande själva stått som föreläsare. Egentliga undantaget 
var den avslutande arbetsgivarkonferensen där man bjöd in externa föredragshållare.  

Intressant att lära sig om hur man ska hantera olika delar av hjärnan och varför man hanterar 
situationer som man gör. / Deltagare Psykisk Hälsa i fokus 



         Slutrapport utvärdering Psykisk hälsa i fokus 
 

 20 

Att projektledarna ”tagit” denna roll, med genomgående mycket bra feedback från 
deltagarna, får ses som en betydande framgångsfaktor för projektet.  
 
Som stöd för projektet riggades både en styrgrupp, som nämnts tidigare, och en 
referensgrupp bestående av både tjänstemän och politiker från kommun och landsting.  
Arbetet i styrgruppen har haft en något mindre formell arbetsform där bl. a. Norrans 
representant inte deltagit under senare delen av 2014 och 2015. Någon genomgående 
och återkommande dagordning har inte arbetats fram. Styrgruppen har verkat som stöd 
till projektledarna. När det gäller referensgruppen har den träffats vid en handfull 
tillfällen under projekttiden (med olika många deltagare per träff). Referensgruppen har 
löpande tagit del av aktiviteter och status på utvärdering. Inte minst i avslutningen har 
det i referensgruppen diskuterats/presenterats mycket kring tillvaratagande av resultat.  
 
Under slutet på 2014 började man diskutera möjlighet till förlängning av projektet. 
Önskan fanns även att förlänga utifrån några nya variabler (som presenterats tidigare). 
Förlängningen har främst inneburit att man kunnat vända sig tydligare mot den privata 
näringen. Kontakter med privata företag har också varit positivt där projektledarna 
kunnat starta flera meningsfulla processer på ett antal arbetsplatser. Erfarenheterna är 
också att det går att lära mycket mellan det privata och offentliga vad gäller psykisk 
hälsa/ohälsa i arbetslivet.  
 
Att arbeta vidare för förankring är, givet ämnet, också viktigt. Utifrån 
projektorganiseringen har projektet haft ett lokalt fokus med några utåtriktade 
aktiviteter såsom Almedalen. I ett eventuellt fortsatt arbete kan det vara av särskilt 
intresse att involvera fler aktörer, privata, offentliga, ideella vilket ger dels större 
legitimitet och dels ett större kontaktnät med tillhörande kompetens. Det kan (och bör) 
vara intressant att lyfta projektet och eventuella satsningar till ett nationellt pespektiv 
med exempelvis SKL men även vända blickarna utåt mot Europa. Frågan om psykisk 
hälsa/ohälsa (i arbetslivet) är inte enbart en svensk utmaning utan har också 
identifierats som en Europisk angelägenhet. Intryck, metoder etc. kan med fördel tas in 
”utifrån”.  
 
Hur vill man gå vidare? Under hösten2015 har det också lyfts fram behov av vidare 
projekt eller satsningar. Bland annat ser vi fortfarande att det är ökade sjuktal, Psykisk 
ohälsa/psykiska diagnoser ökar i samhället där ökningen är störst bland kvinnor. 
Dessutom konstateras att insatserna idag mest fokus på vård, behandling och 
rehabilitering. Det ger också att det finns behov av fler insatser för att förebygga psykisk 
ohälsa och att främja psykisk hälsa behövs. Under avslutningen av projektet har en idé 
presenterats till referensgruppen om att gå vidare med en förstudie där fler aktörer ska 
involveras och nya perspektiv lyftas fram.  
 

 
 
 

Mycket tänkvärda saker tog ni upp. Tiden gick så fort och ni är roliga och intressanta att lyssna 
på. /Kommentar från en deltagare gällande en föreläsning som genomfördes av projektledarna 



 

Ansökan från Samordningsförbundet Skellefteå –Norsjö  

 

Ansökan avser målgrupp 2.b.  

 

Problemanalys: 
Vi ser en grupp unga som tidigare haft förlängd skolgång – och som efter det ska prövas mot 
arbetsförmågebedömning. I dag kan vi konstatera att många utredningar inte slutförs, eller 
fördröjs under lång tid. Stor risk för att individer blir sittande hemma i inaktivitet. 

** Vi söker därför pengar för en ungdomscoach under 8 mån. 

UngdomsCoachen ska: 
-  vara ”kittet” mellan de myndigheter och insatser som finns för unga som riskerar att hamna i   
  aktivitetsersättning  (t.ex.  individen – primärvården – psykiatrin –försäkringskassan-Af)  
- fullfölja planerade insatser utifrån individuell handlingsplan. 
- underlätta att jobbet med arbetsförmågebedömning blir av 
- vara ett nära stöd 
- hjälpa till att bryta isolering 

 



En ungdomscoach skulle kopplas till  Arbetsmarknadstorgets ordinarie personalgrupp och fungera 
som ett stöd till individen utifrån den individuella handlingsplanen som varje person har. 

Det skulle hjälpa många att; 
- bryta isolering 
- fullfölja planerade insatser 
- vara ett nära stöd 
- underlätta att jobbet med arbetsförmågebedömning blir av utan långa tider av fördröjning eller 
inte alls blir av 
 

*Vår bedömning är att ca 20 individer skulle omfattas av den coachande insatsen under 8 mån 
2016. 

Här följer en beskrivning av Arbetsmarknadstorget som Ungdomscoachen ska knytas till. 

Arbetsmarknadstorget  Skellefteå 

 
Målgrupp:  
Personer i åldern 16-29 år som har komplex problematik och är i behov av samordnat stöd genom 
myndighetssamarbete.  Målgruppen har under det senaste året förändrats – och står nu ännu längre 
från arbetsmarknaden. Under året 2015 har Arbetsmarknadstorget arbetat med 96 personer. 
 
Deltagare remiteras från handläggare inom någon av myndigheterna där man gjort bedömningen att 
individen har behov av insatser från flera myndigheter – och att dessa behöver samordnas. 
 
Verksamhet: 
Att samarbeta är den viktigaste faktorn för att hjälpa individer framåt, visar erfarenhet av arbetet på 
AMT. Därför är förhållningssättet att alltid bjuda in personer (både professionella och andra i 
individens nätverk)till Arbetsmarknadstorget. På det sättet försöker man sprida ett arbetssätt som 
leder till en större samsyn och ett mer gemensamt förhållningssätt.  
Handläggarna har ärendedragningar i mindre grupper för att kunna stötta varandra och driva 
processerna framåt. 

AMT har fortsatt med temagrupper där individer får kunskap om vad det innebär att arbeta eller 
studera. I dessa temaveckor har även vikten av kost och hälsa ingått. Detta koncept ska vi försöka 
utveckla tillsammans med Arbetsförmedlingens projekt  UngKomp. 

 
 



Resultat: 
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 2015  har varit  samarbetet mellan Arbetsmarknadstorget och 
Arbetsförmedlingens projekt Ung Komp, bland annat genom en gemensam ledningsgrupp. 

Den största förändringen under 2015 är att Arbetsmarknadstorget Arbetsförmedlingens projekt Ung 
Komp skapat ett gemensamt mottagningsteam. Det består av handläggare från alla fyra 
myndigheter. Uppgiften är att göra en myndighetsövergripande bedömning för att planera och 
hänvisa till rätt insats.   

Under 2015 har 96 personer omfattats av Arbetsmarknadstorgets verksamhet. 

Samhällsnytta.  AMT 
Under 2013 genomförde Pay Off en samhällsekonomisk utvärdering av 19 deltagare ett år före de 
började och ett år efter att de slutade i projektet. 

Med i beräkningen fanns även kostnader för Arbetsmarknadstorget, t.ex. åtgärdskostnader, inköpta 
tjänster, personalkostnader, lokaler etc. 

Resultatet visade att samhällets intäkter som helhet ökade med 3,6 miljoner kronor jämfört med 
deltagarnas situation året före de börjad i projektet. Om man räknar bort kostnaderna för själva 
Arbetsmarknadstorgets verksamhet hamnade lönsamheten på 1,4 miljoner kronor. På medellång sikt 
(fem år) beräknades intäkterna öka till 18,2 miljoner kronor. 

Slutsatsen blev att sociala investeringar lönar sig, att samverkan ger resultat och att kommunen, 
landstinget och staten men framför allt individen är vinnare.   

**  Pay OFF har kommit fram till att Arbetsmarknadstorget är den verksamhet som hamnar på 
första plats när det gäller ”samhällsvinst” , av de insatser inom SF som man tittat på. 
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