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Dagordning 

Ärenden Bilagor 

1. Godkännande att öppna mötet 

 

 

2. Godkännande av dagordning 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna dagordningen. 

 

3. Val av justerare 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att utse  till justerare. 

 

4. Genomgång av protokoll från föregående möte 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

               att   godkänna protokollet. 

 

 

 

 

Bilaga 1 

  

  

5. Revision 2015 

Rapport från möte med revisorerna hos KPMG i Umeå 10 mars. 
Revisorernas preliminära synpunkter på årsredovisning och arbete med 
internkontroll. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

Bilaga 2 

6. Ekonomisk kvartalsrapport per 2016-03-31 

Det ekonomiska resultatet per 2016-03-31 uppgår till 512 199 kr  

Prognosen för 2016 visar på ett resultat under året med – 671 000kronor 

Bilaga 3 
Bilaga 4 
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Ärenden Bilagor 
 

Enligt Nationella Rådets rekommendation om sparade medel/eget kapital bör 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös samlade överskott inte uppgå till 
mer än 1 220 000 kronor vid utgången av 2015.  På grund av att det egna 
kapitalet vid bokslut 2015 uppgår till 3 938 859 kr behöver en revision av 
budget för 2016 samt plan för 2017-2018 göras. Ett arbete med revidering av 
budget har påbörjats och styrelsen förväntas ta beslut om reviderad budget 
vid nästa styrelsemöte 2016-06-10.  (bilaga 4) 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

 

7. Rapport från möte med LSG 23/3  och 8/4  

Lokala samverkansgruppen har genomfört två möten sedan förra 
styrelsemötet. Styrgruppsfrågor för MySam och Co-Active har behandlats. 
En ny projektidé – Livet är ditt, har behandlats och LSG föreslår att den 
beviljas medel.  

Nya ledamöter i LSG, beviljade extramedel för Ungdomscoach, 
Arbetsmarknadstorget. 

Behov av nya insatser diskuterades. 

LSG har en ny medlem – Åsa Israelsson, avd.chef stöd- och service.   

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

 

Bilaga 5 

8. Ansökan om medel för utvecklingsprojekt ”Livet är ditt” 

Västerbottens läns landsting och Försäkringskassan ansöker om medel för att 
finansiera ett utveklingsprojekt som riktas till unga kvinnor 20-30 år som är 
sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa (utbrändhet, ångest). 

Försäkringskassan har identifierat att det för närvarande finns ett 90-tal unga 
kvinnor som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa i åldern 20-30 år en klar  

Bilaga 6 
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Ärenden Bilagor 
 

majoritet är sjukskrivna via psykiatrin.  

Projekttiden planeras till två år och totalt ca 48 personer beräknas få stöd 
under projekttiden. 
 
Projektet finns beskrivet i bifogad PP-presentation. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   bevilja ansökan. 

 

9. Kartläggning av Unga vuxna som saknar fullständiga gymnasiebetyg i 
Skellefteå och Norsjö kommuner i åldern 20-24 år 

Elisabeth Johansson och Sofia Lindström som arbetar med 
processkartläggningen kommer att berätta om nuläget, hur många ungdomar 
som kartläggs och hur arbetet fortskrider med att möjliggöra studier för de 
som vill komplettera. De kommer också att berätta om vilka orsaker det kan 
finnas till att ungdomarna inte fullföljer sina studier och uppnår sin 
gymnasieexamen. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

Bilaga 7 

  

10. Arbetsmarknadstorget 

En samhällekonomisk utvärdering gjordes 2013 av företaget Pay Off.  Syftet 
var att belysa det ekonomiska värdet hos respektive myndighet, byggt på 
resultaten av Arbetsmarknadstorgets individinriktade insatser.  Nu finns 
ytterligare en rapport från Pay Off, en uppföljning efter två år av samma 
personer visar att de samhällsekonomiska vinsterna är bestående över tid. 

Utvecklingsledare Margareta Larsson berättar om resultaten, samt 
utvecklingen inom Arbetsmarknadstorget. 

               http://nnsfinsam.se/skriftserie_2016_1.aspx 
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Ärenden Bilagor 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

  

  

  

11. Uppföljning, utvärdering – hur följer vi resultaten? 

SUS, Indikatorprojektet, Social redovisning. Förbundschefen går igenom  
de utvecklingsinsatser som påbörjats. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

 

  

  

  

12. Informationsärende 

 Planering för Medlemssamråd, preliminärt 2 juni i Lycksele 

 Processkartläggning PwC, lägesrapport. 

 Genomfört frukostmöte 13 april Rasismens många ansikten, med 
Marcus Priftis 

 Rapport från finsamkonferensen och NNS årsmöte i Eskilstuna 6-7 
april 

 Projektansökningar som är under arbete 

 Utbildning Coachande arbetssätt, grupp två påbörjad 
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Ärenden Bilagor 

13. Övriga frågor 

26 April besök från SF i Linköping 
 
13 Maj besök av Inger Ashing, regeringens Nationella samordnare för Unga som  
     varken arbetar eller studerar. 
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1. Sammanfattning 
Vi har av Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö revisorer fått i uppdrag att granska samord-
ningsförbundets verksamhet och årsredovisning 2015. Granskningen har syftat till att bedöma 
årsredovisningens innehåll utifrån lag och god sed och till att utgöra underlag för revisorernas 
ansvarsprövning av styrelsen. 

Vår bedömning är att årsredovisningen ger en rättvisande bild av årets ekonomiska resultat och 
den ekonomiska ställningen. 

Våra synpunkter: 

• Verksamheten bör nyttja tillgängliga medel för att kunna anses ändamålsenlig och kost-
nadseffektiv. För 2015 redovisade verksamheten ekonomiskt överskott vilket är allvarligt 
och kan påverka den framtida medelstilldelningen då förbundets eget kapital överstiger 
den rekommenderade nivån. 

• De större projekt som drivits under 2015 synes enligt samordningsförbundets egen upp-
följning ha varit lyckosamma med utgångspunkt från de personer i målgrupperna som 
deltagit i projekten. 

• Samordningsförbund ska följa tillämpliga delar av Kommunallagen, exempelvis 8 kap. 
§4 vilken anger att Samordningsförbund ska upprätta en budget där intäkter överstiger 
kostnader. Enligt av styrelsen fastställd budget för 2015 uppgår resultatet efter finansiella 
poster till -2 255 tkr. Vi rekommenderar att Samordningsförbudet i Skellefteå-Norsjö 
upprättar en budget i balans. 

2. Bakgrund 
Under 2005 bildades i Västerbottens län tre samordningsförbund, Umeå, Skellefteå och Lycksele 
i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Medlemmar i förbundet 
var Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting och respektive kom-
mun. I januari 2014 anslöt tre nya kommuner och samordningsförbunden heter numera Umeå-
Vännäs, Skellefteå-Norsjö och Lycksele-Malå. 

Syftet med verksamheten är att individens behov av offentlig försörjning ska minska genom att 
utveckla och pröva nya arbetssätt för att med individen i centrum uppnå en effektiv resursan-
vändning och kunskapsöverföring. Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov 
av rehabiliteringsinsatser. 

Finansiella samordningsförbund lyder under lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabi-
literingsinsatser. Lagen innehåller även bestämmelser om revision och hänvisar till kommunalla-
gens regler om revision, av vilka bl a framgår att de förtroendevalda revisorerna ska biträdas av 
sakkunnig revisor i sin granskning. 

Årsbokslut och årsredovisning ska enligt lagen upprättas senast tre månader efter räkenskapsårets 
slut. 
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KPMG har fått i uppdrag att biträda i revisionen av förbundets verksamhet och finansiella rappor-
tering.  

3. Syfte 
Revisionsuppdraget är definierat i kommunallagens (KL), nionde kapitel. ”Revisorerna prövar om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräck-
lig.” Granskningen sker i den omfattning som följer av god revisionssed. 

4. Riskanalys 
Verksamhet Risk att projekt inte har avsedd effekt för berörd målgrupp. Medel 
 Risk att projektmål inte följs upp i tillräcklig omfattning Medel 
 Risk att projekts ekonomiska utfall inte följs upp i tillräcklig om-

fattning 
Medel 

 Risk att förbundets övergripande ekonomi inte följs upp i tillräcklig 
omfattning 

Låg 

Finansiell 
rapportering 

Risk för fel i bokslut och årsredovisning.  Medel 

 Risk för fel i intäktsredovisning Låg 
Förvaltning Risk för felaktigheter i utbetalningar av administrativa kostnader Låg 
 Risk för brister i upphandling och efterlevnad av avtal Medel 
 Risk för otillräckliga underlag för utbetalning av projektknutna 

kostnader 
Medel 

 Risk för fel i momsredovisning Låg 

5. Omfattning 
Utifrån riskanalysen planerades följande granskningsinsatser: 

• Granskning av intern kontroll inom verksamhet, förvaltning och löpande redovis-
ning. Vi tar del av attestreglemente, läser protokoll och genomför stickprovsverifie-
ringar. 

• Substansgranskning av bokslut och årsredovisning. 

• Analys av uppfyllelsen av projektmål. Vi tar del av projektdokumentation, genomför 
intervjuer och bedömer effektivitet och ändamålsenlighet. 

• Analys av förbundets hela verksamhet 2015 inkl bedömning av effektivitet och 
ändamålsenlighet. 
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Inom ramen för denna granskning avsågs bl a följande frågor besvaras: 

• Är fastställda mål tydliga, mätbara och realistiska? 

• Blir målen ändamålsenligt uppföljda? 

• Hur är den interna kontrollen organiserad med avseende på bl a dualitet? 

• Finns ändamålsenliga styrdokument för verksamhet och intern kontroll? 

6. Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller    

• Tillämpliga lagar 

• God sed 

• Förbundsordning  

• Interna regelverk och policys 

• Verksamhetsplan för 2015 

7. Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inkl förbundsordning och sammanträdesprotokoll. 

• Möten och intervjuer med förbundschef och ekonom. 

• Genomläsning och analys av bedrivna projekt. 

• Bedömning av uppfyllelse av övergripande mål. 

• Granskning av löpande redovisning, intern kontroll, bokslut och årsredovisning. I gransk-
ningen har tagit del av samtliga verifikationer, huvudbok, verifikationslista, kontoutdrag från 
bank och skattekonto, bokslutsbilagor, attestreglemente m m. Delar av granskningen har skett 
genom stickprovsvisa kontroller. 

8. Projektorganisation 
Granskningen har genomförts under ledning av Nicklas Hermansson, auktoriserad revisor, med 
stöd av Bo Ädel, auktoriserad revisor och certifierad kommunrevisor. 
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9. Redovisning och bokslut 2015 

9.1 Resultaträkning 2015 
 

 
Belopp i tkr 

Utfall 
2015 

Budget 
2015 

Utfall 
2013 

Medlemsbidrag och övriga intäkter 6 201 6 092 6 139 
Projektkostnader -2 592 -4 378 -6 095 
Administrativa kostnader -1 862 -2 176 -1 629 
Verksamhetens resultat 1 747 -462 -1 585 
Finansnetto 0 20 18 
Årets resultat 1 747 -442 -1 567 
 
Vår granskning har inte visat några felaktigheter i resultaträkningen. Den bedrivna verksamheten 
kommenteras under avsnitt 10. 

Skillnaderna jämfört med budget är framförallt: 

• Projektkostnader har minskat väsentligt jämfört med budget och utfall föregående år. 
Detta beror på att kostnader för arbetsmarknadstorget blev lägre än budgeterat då perso-
nal som arbetade i projektet blev långtidssjukskriven samt att ett planerat projekt ej blev 
av då EFS avslog ansökan för Medelfors folkhögskola. 

9.2 Balansräkning 2015-12-31 

Belopp i tkr 2015 2014 
Övriga fordringar  237 501 
Bank 5 067 2 996 
Summa tillgångar  5 304 3 497 
   
Eget kapital 3 939 2 192 
Kortfristiga skulder 1 365 1 305 
Summa eget kapital och skulder 5 304 3 497 
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9.2.1 Likvida medel 
Förbundet har haft en god likviditet och har placerat överlikviditet på konton med högre ränta än 
rena transaktionskonton. Placeringarna följer den av styrelsen beslutade placeringspolicyn. 

9.2.2 Eget kapital  
I bokslutet för 2015 är det egna kapitalet 3 938 tkr. Dessa medel kan användas för framtida pro-
jekt. 

Nationella rådet har tagit fram en beräkningsmodell för en rekommenderad nivå på det egna kapi-
talet som utgår från tilldelning av medel. Rekommendationen gäller från årsskiftet 2015/2016 och 
för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö innebär det ett eget kapital, baserat på nuvarande 
medeltilldelning, om 1 220 tkr. Detta innebär att det egna kapitalet överstiger den rekommende-
rade nivån vid årsskiftet 2015/2016. 

Samordningsförbundet i Skellefteå-Norsjö överstiger den rekommenderade nivån på eget kapital 
vid årsskiftet 2015/2016. Vi bedömer det som allvarligt då detta kan få effekt på de medel som 
tilldelas under kommande verksamhetsår.  

9.2.3 Kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader uppgår till 1 365 tkr och avser till största delen projektkostnader. Avstäm-
ning har skett mot under 2016 inkomna rekvisitioner för merparten av projektkostnaderna. 

9.3 Intern kontroll 
Vi har bläddrat igenom samtliga 185 verifikationer för 2014 och detaljgranskat 29 st. 

Vår granskning har inte visat några felaktigheter utifrån intern kontroll-perspektiv.  

Vi har inte noterat några avvikelser från gällande attestreglemente. 

Vi har inte noterat några avvikelser från gällande betalrutiner. 

Vi har inte noterat några verksamhetsfrämmande utgifter. 

Vi har inte noterat några okorrigerade konterings- eller redovisningsfel. 

Vi påminner om att upplysning ska lämnas om deltagare i anslutning till utgifter för konferenser 
och liknande.  
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10. Verksamhet 2015 

10.1 Förbundsmål 
Mål på organisatorisk nivå: 

• Att resurser som finns i huvudmännens organisationer används kostnadseffektivt. Ingen-
ting har framkommit som tyder på annat än att detta mål uppnåtts under 2015. Målet har 
utvärderats av samordningsförbundet i generella termer och bedöms vara uppfyllt. 

• Att samverkan och samarbete utvecklas och leder till ett förbättrat arbetssätt och ett för-
bättrat resultat hos berörda medlemmar. Målet är svårt att utvärdera men det samman-
tagna resultatet av projekt riktade mot målgrupperna under 2015 tyder på att målet är 
uppfyllt. Målet har utvärderats av samordningsförbundet och bedöms var uppfyllt. 

Mål på individnivå: 

• Efter avslutad insats ska deltagarna ha påbörjat arbete, utbildning eller annan rehabilite-
ringsaktivitet: Målsättningen har varit att 100 % av deltagarna ska uppnå ovan vilket inte 
har uppnåtts. Det bör dock nämnas att goda resultat har uppnåtts i de projekt där ovan går 
att mätas. 

• Efter avslutad insats ska deltagarna också ha uppnått en förbättrad egenupplevd hälsa. 
Målsättningen har varit att 100 % av deltagarna ska uppnå ovan vilket inte har uppnåtts. 
Det bör dock nämnas att goda resultat har uppnåtts i de projekt där ovan går att mätas. 

Prioriterade målgrupper: 

• Personer i arbetsför ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden och är i behov av en sam-
ordnad rehabilitering. 

• Ungdomar/unga vuxna 18-30 år med funktionsnedsättning som befinner sig i riskzonen 
för utanförskap och har svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. 
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10.2 Projektmål 
Årsredovisningen innehåller uppföljning av mål för både den processinriktade verksamheten och 
de projekt som drivits under 2015. Under 2015 har följande verksamheter bedrivits; 

• Arbetsmarknadstorget, ordinarie verksamhet: Målgruppen är ungdomar med sammansatta 
behov i åldern 16-29 år. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår. Projektet 
ingår även i Indikatorprojektet som är en nationell pilotstudie för att ta fram ett instru-
ment för uppföljning av samordning av rehabiliteringsinsatser. Studien beräknas var klar 
under våren 2016 och kan användas i verksamheterna under 2016. 

• Myndighetsgemensam samverkan, MySam, ordinarie verksamhet: Målgruppen är perso-
ner över 30 år med ett långvarigt försörjningsstöd med behov av stöd från flera myndig-
heter. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår. 

• Knut´n 2.0, Norsjö, projekt: Målgruppen är nyanlända och människor i behov av integrat-
ion. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår. 

• Stadsmissionen / Aktiv uppföljning, projekt: Målgruppen är besökare med långvarigt för-
sörjningsstöd, ofta med komplex problembild. Beskrivning, analys och resultat för pro-
jektet framgår. 

• Ready, projekt: Målgruppen är elever i gymnasieskolan med svaga studieresultat och 
komplex situation. Beskrivning, analys och resultat för projektet framgår. 

• AME, projekt: Unga vuxna i åldern 20-25 år som inte avslutat sina gymnasiestudier. Be-
skrivning, analys och resultat för projektet framgår. 

• Information / utbildning, projekt: Avser utbildning och kompetenshöjande insatser för be-
rörda personalgrupper och politiker.  

Noterbart är att de individuella målen inom respektive projekt inte alltid överensstämmer med de 
individmål som satts på förbundsnivå.  

För den processinriktade verksamheten och de projekt som har drivits under 2015 riktar sig mer-
parten av verksamheten till prioriterade målgrupper och de största resurserna har allokerats till 
dessa. 

Vi har genom stickprov verifierat nedlagda projektkostnader mot attesterade rekvisitioner.  

Vi har inte noterat någon misshushållning i de resurser som använts under 2015. Dock har en del 
underlag och specifikationer till fakturerade kostnader kommit sent till förbundet från respektive 
partner. 



© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Coopera-

tive (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 
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11. Verksamhet 2016 

11.1 Verksamhetsplan 2016-2018 
Verksamhetsplan 2017-2018 och budget 2016 antogs av samordningsförbundets styrelse 2014-
11-26 och anger i budgeten för 2016 ett resultat efter finansiella poster uppgående till -2 255 tkr. 

Vi vill upplysa att det enligt Kommunallagen (1991:900) 8 kap. § 4 framgår att budgeten ska 
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna vilket ej stämmer överens med den av samord-
ningsförbundet upprättade budgeten för 2015. Vi rekommenderar att samordningsförbundet upp-
rättar en budget i balans. Det bör dock nämnas att det enligt handboken för finansiell samordning 
utgiven av Nationella rådet finns en möjlighet att lägga en underfinansierad budget om den kan 
balanseras av det egna kapitalet. 

 

KPMG, dag som ovan 

 

Nicklas Hermansson 
Auktoriserad revisor 
 

 



Uppföljning 2016-01-01 - 2016-03-31
Samordningsförbundets styrelse REDOVISAT

INTÄKTER
Bidrag, periodiserad kv 1, 2016 766 621
Ränteintäkter 0
Summa redovisade intäkter 766 621

KOSTNADER
Inhyrd personal, ekonomiskt administrationsavtal 0
Arvode styrelsemöten + soc avg 39 823
Resor, konferenser/seminarier 23 586
Projektnära kostnader 50 061
Revisorsarvode 0
Övrigt: Administrationskostnader 31 952

Ordnarie samverkan och projekt
Arbetsmarknadstorget 0
Rådgivare Social ekonomi 109 000
Ord myndighetssamverkan MySam 0
Summa redovisade kostnader 254 422

Redovisat resultat per 31/3, överskott 512 199

Prognos Samordningsförbundet  2016

INTÄKTER
Bidrag 6 132 000
Övriga intäker, del i arb. kostnader 98 000 NNS+Johans delersättnin   
TOTALA INTÄKTER 6 230 000

KOSTNADER
Inhyrd personal 870 000 inkl ny förbundschef + Jo
Ekonomiskt administrationsavtal 191 000 14 071/mån
Arvode styrelsemöten + soc avg 280 000
Resor, konferenser/seminarier 175 000
Verksamhetsnära kostnader 440 000 6540,6550,6560
Revisionsarvode 50 000
Övrigt: Administrationskostnader 90 000
Summa kostnader 2 096 000

Ordinarie samverkan och projekt
Arbetsmarknadstorget 2 600 000
Rådgivare social ekonomi 400 000
Ordinarie myndighetssamverkan, vuxna MySam 610 000 Utveckl ledare 7 mån
Stadsmissionen 50 000 nytt konto
Projekt READY 230 000 nytt konto
Projekt Knut´n 155 000 nytt konto
Medlefors VIA 200 000
GYK Kartläggning unga vuxna 20-24 år 220 000



Urkraft CoActive 50 000
Processkartläggning PWC 190 000
Förstudie psykisk hälsa 100 000
Summa kostnader 4 805 000

TOTALA KOSTNADER 6 901 000

RESULTAT, överskott prognos helåret 2016 -671 000

Överskott från tidigare år (2005-2015) 3 938 859 2192262+1746597
Netto att föra över till nästa år 3 267 859

Högsta överskott enl NR:s rekommendation 1 220 000
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Bilaga budget 2016 plan 2017-2018

2015 2015 2016 2017 2018
TKR Utfall Prognos Budget Plan Plan

Verksamhetskostnader

 - Arbetsmarknadstorget 1626 2407 2400 2145 2160
 - ESF - Ung Komp 0 0 0 0
 - ESF - Improve -164 239 0 0 0
 - KUR-projektet 28 90 0 0 0
 - Ordinarie mynd.samverkan vuxna, MySam 337 360 610 610 610
 - Statsmissionen 196 150 0 0 0
 - Projekt Ready 256 180 230 0 0
 - Projekt Knut`n 213 250 155 0 0
 - GYK kartläggning unga vuxna 20-25 år 87 220 0 0
 - Rådgivare social ekonomi 0 0 400 400 0
 - Medlefors VIA 0 0 0 0 0
 - Urkraft CoActive 0 0 50 50 50
 - Processkartläggning PWC 0 0 190 0 0
 - En bra start* 0 0 441 220
 - Påfart gymnasiet, Norsjö* 0 0 358 179
 - Förstudie psykisk hälsa* 0 0 0 0
Livet är ditt* 1 200 600
 - Indikatorprojektet 13 10 10 10
S:a verksamhetskostnader 2 592 3 676 4 265 5 214 3 829
Ny verksamhet 0 0 1 704 500 800
S:a totala verksamhetskostnader 2 592 3 676 5 969 5 714 4 629

   

 

   
   
   
    
  

 
 



5319
380

1471
7170

6230-
7170
-940

   
     



2015-
2018 2016 2017 2018

Totalt

8 331
0

-164
28

2 167
196
486
368
307
800

0 Förstudie ps hälsa* 100 000
150 Af Norsjö, coach?
190 Livet är ditt 600 000 1 200 000 600 000
661  - En bra start* 260 637 441 024 220 512
537  - Påfart gymnasiet, Norsjö* 179 999 358 000 179 999

0  - Indikatorprojektet 10 000 10 000 10 000

43 1 050 636 2 009 024 1 010 511
14 100
3 004

17 104

Budget 2016 plan 2017-2018

 Tkr 2015 2016 2017
Utfall Budget Plan

Intäkter

 - Försäkringskassan 3 052 3 066 3 066
 - Skellefteå kommun 1 450 1 453 1 453
 - Norsjö Kommun 76 80 80
 - Västerbottens läns landsting 1 526 1 533 1 533
 - Improve 0 0
Övriga intäkter 97 98 98
 6 201 6 230 6 230

Kostnader

Verksamhetskostnader

 - Beslutad verksamhet, se bil 2 592 4 255 5 214

Ny verksamhet 0 1 504 500



 

Summa verksamhetskostnader 2 592 5 759 5 714

Verksamhetsnära kostnader

 - Extern kartläggning/analys 1 60 60
 - Extern utvärdering/processtöd 35 100 100
 - Information/gemensam komp.utveckl 146 220 220
Summa verksamhetsnära kostnader 182 380 380

Kansli-/administrativa kostnader
 - Arvoden till styrelsen 252 260 260
 - Arvoden till revisorer 30 35 35
 - Ekonomisk adm. (lokal, dator, tel) 169 191 192
 - Tjänsteman, + tillf anställd 904 775 775
 - Resor, konferenser/utbildning 204 175 195
 - Övrigt adm 121 35 35
Summa kansli/adm kostnader 1680 1471 1492

Summa kostnader 4 454 7 610 7 586

Resultat före finansiella poster 1 747 -1 380 -1 356

Finansiella intäkter 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 1 747 -1 380 -1 356
Resultat inkl. överf. fr. föreg. år 3 939 -1 380

2559 1203
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Plan Totalt

3 066 12 250
1 453 5 809

80 316
1 533 6 125

0 0
98 391

6 230 24 891

4 489 16 550

600 2 604



5 089 19 154

60 181
100 335
220 806
380 1 322

270 1 042
38 138

200 752
800 3 254
195 769
40 231

1543 6 186

7 012 26 662

-782 -1 771 3939
1730

0 0 2209
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2015 2016 2016 2017
TKR Prognos Budget rev.budget Plan

Verksamhetskostnader

 - Arbetsmarknadstorget 1626 2400 2400 2145
 - ESF - Ung Komp 0 0 0 0

 - KUR-projektet 28 0 0 0
 - Ordinarie mynd.samverkan vuxna, MySam 337 610 610 610
 - Statsmissionen 196 0 0 0
 - Projekt Ready 256 144 144 0
 - Projekt Knut`n 213 155 155 0
 - GYK kartläggning unga vuxna 20-25 år 87 220 220 0
 - Rådgivare social ekonomi 0 400 400 400
 - Stadsmissionen 50 0
 - Medlefors VIA 0 200 0 0
 - Urkraft CoActive, ESF 0 50 50 50
 - Processkartläggning PWC 0 190 190 0
 - En bra start* SKK pilot 0 260 441
 - Påfart gymnasiet, Norsjö* 0 180 358
 - Förstudie psykisk hälsa* 0 100 0
 - Livet är ditt* 400 800

 - Indikatorprojektet* 13 10 10
S:a verksamhetskostnader 2 756 4 419 5 119 4 814
Ny verksamhet 0 1 704 500 700
S:a totala verksamhetskostnader 2 756 6 123 5 619 5 514

3 939
Ungdomscoach'  AMT 360 360

Budget 2016 plan 2017-2018

 Tkr 2015 2016 2016 2017 2018
Utfall Budget rev.budget Plan Plan

Intäkter

 - Försäkringskassan 3 052 3 066 3 066 3 066 3 066
 - Skellefteå kommun 1 450 1 453 1 453 1 453 1 453
 - Norsjö Kommun 76 80 80 80 80
 - Västerbottens läns landsting 1 526 1 533 1 533 1 533 1 533
 - Improve 0 0 0 0
Övriga intäkter 97 98 98 98 98
 6 201 6 230 6 230 6 230 6 230

Kostnader

Verksamhetskostnader

 - Beslutad verksamhet, se bil 2 592 4 255 5 119 4 814 3 630

Ny verksamhet 0 1 504 600 800 700
 

Summa verksamhetskostnader 2 592 5 759 5 719 5 614 4 330



Verksamhetsnära kostnader

 - Extern kartläggning/analys 1 60 60 60 60
 - Extern utvärdering/processtöd 35 100 100 100 100
 - Information/gemensam komp.utveckl 146 220 220 180 180
Summa verksamhetsnära kostnader 182 380 380 340 340

Kansli-/administrativa kostnader
 - Arvoden till styrelsen 252 260 260 270 280
 - Arvoden till revisorer 30 35 35 35 38
 - Ekonomisk adm. (lokal, dator, tel) 169 191 191 192 200
 - Tjänsteman, + tillf anställd 904 775 775 775 800
 - Resor, konferenser/utbildning 204 175 175 185 195
 - Övrigt adm 121 35 35 35 40
Summa kansli/adm kostnader 1680 1471 1471 1492 1553

Summa kostnader 4 454 7 610 7 670 7 446 6 223

Resultat före finansiella poster 1 747 -1 380 -1 440 -1 216 7

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster 1 747 -1 380 -1 440 -1 216 7
Resultat inkl. överf. fr. föreg. år 3 939 -1 380

2559 2499 1283
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Protokoll styrgruppen för insatsen MySam, Myndighetssamverkan 
  
Dag/tid:  2016-03-23     kl. 08.30 – 09.00 
Plats:  Samordningsförbundet 

Hörnellgatan 17, våning 3 
  
Närvarande:  
Maria Hedmark, IFO 
Maria Lindgren-Tuoma, Samordningsförbundet 
Mattias Lindh, Arbetsförmedlingen 
Astrid Karlsson, Försäkringskassan 
Per Bergman, IFO, Solkraft 
Eva Hedlund, samordnare MySam 
 
 
* Det var tunt med deltagare i mötet när vi startade kl 08.30 så vi beslutade att 
återkomma till MySam på nästa LSG-möte den 8 april. Men följande områden 
diskuterades. 
 

1. Statusrapport 

Eva Hedlund förtydligade den skriftliga statusrapport som hon skrivit och som 
bifogades i kallelsen.  För närvarande jobbar man med 52 personer inom MySam. Vi 
kan konstatera att samarbetet med utsedda kontaktpersoner går väldigt bra – men att 
samtliga deltagare har en mycket komplex livssituation och en mycket omfattande 
problematik. Nästan samtliga deltagare (närmare 90%) behöver kontakt med 
sjukvården, det kan vara primärvården, psykiatrin, specialistvård eller 
beroendeenheten. Ingen av deltagarna är formellt sjukskrivna via FK, samtliga är 
nollplacerade vad gäller sjukpenninggrundande inkomst. Remittenter är främst 
socialtjänsten men även arbetsmarknadsenheten, AF, FK och primärvården. 

Behoven är stora och individuella, samtliga myndigheter beskriver kundgrupper där 
den egna verksamheten inte räcker till samtidigt som det tar tid och innebär mycket 
arbete att få ihop samarbetet myndigheterna emellan.  

Det tar tid och man ser med allt större tydlighet att samordnande samverkansinsatser 
inte kommer att räcka ända fram till egen eller annan försörjning för flera av 
deltagarna. Det har identifierats behov av ytterligare insatser och utökat stöd. Ett 
exempel på detta är det stora behovet av intensifierade jobbcoachningsinsatser och 
stöd i arbetssituationen. 
-  för att komma vidare i den frågan beslutas att Eva Hedlund , Maria Hedmark och 
Astrid Karlsson ska ta ett möte och tydliggöra hur behoven ser ut och hur 
Försäkringskassans uppdrag och möjligheter till stöd ser ut. 

 



2. Medgivandeblanketter 

Det har uppkommit problem med att den blankett för medgivande att ta del av 
information mellan myndigheterna som används inte är giltig hos alla myndigheter. 
MySam använder samma blankett som tagits fram på Arbetsmarknadstorget. Det tar 
mycket tid att ta med deltagaren och gå till respektive myndighet och skriva på en 
medgivandeblankett på varje myndighet. 

- Mattias Lindh menar att blanketten ska fungera för ärenden på Af.  Han tar upp 
frågan på nästa handläggarträff. 

- Astrid Karlsson förklarar att den fungerar bara om personen är aktuell för FK.  För 
nya ärenden krävs Försäkringskassans egen medgivandeblankett. 

 
Vi återkommer till frågorna som rör MySam vid nästa möte med lokala 
samverkansgruppen den 8 april. 

 

Vid tangenterna  

Maria Lindgren-Tuoma, Samordningsförbundet 

 

 
 
 

  
  

 



Ansökan 

Projekt 
Livet är ditt 



 
Projektägare Försäkringskassan – i samverkan med VLL 

(psykiatrin) Skellefteå kommun  och 
berörda arbetsgivare och/ eller Af 

 
• Tidsperiod  2 år  (augusti 2016 – juni 2018) 
•  Omfattning, individer ca 48 st , (12 st per termin) urval - unga kvinnor sjukskrivna p.g.a. psykisk ohälsa. 20-

30 år 
• Gruppverksamhet + individuellt stöd 

 
• Tisdag och torsdag förmiddag 
• Lokal; Efyran 

 
• Mål: Förbättrad upplevd egen hälsa.  Stärkt självbild och motivation till återgång i arbete/praktik eller  

          studier. 
 

• Uppföljning/utvärdering: delar av Indikatorerna i Indikatorprojektet   http://nnsfinsam.se/  + andra 
frågorsamt en resultatanalys. 
 

 
 

 
 



Flödesschema 
Erbjudande till 

individerna via psykiatrin 

Individuella träffar inför 
start av gruppverksamhet 

Deltagande i 
gruppverksamhet 
12 veckor 

Kan kombineras med annan verksamhet ex. sjukgymnastik, 
samtal, FaR mm. 

Innan de 12 veckornas gruppverksamhet avslutas 
finns en plan för fortsatt aktivitet – på arbetsplats / 
studier eller praktik.  Här får handläggare på FK och 
AF en viktig roll 

Även ”tema-träffar” kommer att erbjudas utifrån deltagarnas 
behov. Ex. kost o hälsa, sömn, rörelse, musik mm 

Individuella träffar efter avslutad  gruppverksamhet 

Tystnadsplikt!   

Max 3 träffar/ person 



Projektmedarbetare 
Maria Hedström  30% 

Carita Green-Granström 30% 
Handläggare FK   10% 

Psykiatrin bidrar med befintlig personal 
 

Möjliga myndighetsresurser för tematräffar; 
- Karin Våglund 

- Lina Tjärnström 
- Åsa Forsell 

- Lena Stenvall 
- Dietist 

 
 

-  LSG blir styrgrupp.  
 
 







Budget 

 
 

Budget livet är ditt 2016 2017 2018 

Lön 

2*30%  Kom,  1* 10% FK 364 000,00 728 000 364 000,00 

Hyra 24 000 48 000 24 000 

Material mm 14 000,00 28 000 14 000,00 

402 000,00 804 000, 00 402 000,00 

För uppföljning /utvärdering ska vi använda Indikatorerna från 
indikatorprojektet och komplettera med intervjuer av deltagarna, samt 
synpunkter från sjukskrivande läkare 



 
            

   
 

 

   
 

 

 

     

Postadress: 
Box 804 
931 28 Skellefteå  
  

Besöksadress: 
Stadshuset  
931 85 Skellefteå 

Tel: 0910-73 50 00 Organisationsnummer: 212000-2643 
Internet: www.skelleftea.se  
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Enheten för arbetsmarknad 
 
 2016-04-15 

Kartläggningsprojektet Unga Vuxna 20-24 år 
 

 
Bakgrund 
 
I november 2015 blev vi Sofia Lindström och Elisabeth Johansson utsedda till samordnare 
för kartläggningsprojektet unga vuxna som ska fortgå året ut. Vi ska jobba 50 % i projektet 
och 50 % på CV som är centrum för vägledning och validering. Det är 
samordningsförbundet som är med och finansiera tjänsterna.  Förutom att vi ska hjälpa 
kommuninvånarna att få ut ett fullständigt gymnasiebetyg så ska vi ta reda på varför de 
inte avslutade sina studier på gymnasiet. Vi tog kontakt med gymnasiekontoret och fick en 
lista på 627 st elever mellan 20-24 år som saknar fullständigt gymnasium.   
 
När vi fördjupade oss mer i listorna kom vi fram till följande: 
 
# Av dessa hade ca 222 st redan slutbetyg 
# Samlat betygsdokument (G/MVG betyg) ca 172 st 
# Studiebevis (GY 11) ca 163 st 
# Övriga som vi ska hitta 66-70 st 
 
 
Eftersom slutbetyg måste tas ut före 1/1-2017 efter det kan man endast ta en gymnasie eller 
yrkesexamen. De som har samlat betygsdokument riskerar att förlora kurser i det nya 
systemet (GY 11) därför koncentrerade vi oss på dem till att börja med. 
 
De har betygsystemet G-MVG och är födda 1991-94. Vi tog alla 1991 även de som fyller 25 
år under våren eftersom alla kommuninvånare skulle få samma information oavsett när 
man är född på året. 
 
Vi hittade 162 st i Skellefteå och 10 st från Norsjö d.v.s. 172 st eftersom Sofia måste jobba 
100 % på CV från april till slutet av juni så delade vi på gruppen och tog ansvar för att 
kontakta 86 st var. SYVarna på CV gjorde en grov studieplanering så vi kunde säga vilka 
poäng som saknades för att ta ut ett slutbetyg utan grundläggande behörighet eller ett 
med grundläggande behörighet. Vilket underlättade mycket när vi började kontakta 
individerna under v 10. Vi har även informerat om utbildningskontrakt och bokat tid på CV 
för en fördjupad studieplan för de som är intresserad att ”rädda” sitt slutbetyg. 
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Genomförande 
 
Av de 86 st var som vi var ansvariga för så uppdelningen följande 
 
1600-2000p = 19st 
2000-2399p = 62 st 
 
 
 
Sofias 86 st ser ut så här: 
 
Här kommer en kort sammanställning av de ungdomar som jag kontaktat. Jag har endast 
pärmen med de som har 2000-2400 poäng här på CV och de är totalt 64 stycken, sen har 
jag kontaktat 19 stycken mellan 1600-1800 poäng, men har inte den pärmen här men kan 
dra slutsatsen att 9 av de 19 är inbokade för samtal här på CV. 
Av de 64 ungdomarna så är 35 stycken inbokade för samtal på CV, 13 stycken ej 
intresserade av studier alls, 25 stycken har jag lämnat meddelande på mobilsvar samt 
skickat hem ett brev till där vi förklarat hur många poäng denne har kvar för att ta ut ett 
slutbetyg, några av dessa har återkommit till oss via vår mail eller mobil, men skickade de 
sista breven ca 15 stycken i tisdags, så förhoppningsvis får vi återkoppling av dem under 
nästa vecka. 
 
 
 
 
Av Elisabeths 1600-2000p är utfallet följande: 
 
# Har jobb och vill ej läsa = 5st 
# Har läst på folkhögskola = 4 st 
# Ska läsa på folkhögskola = 1 st 
# Flyttat till annan kommun = 1 st 
# Läser nu på Vux= 1 st 
# Återkommer ej (trots brev, mobil svar) = 2 st 
# Hittar inte= 1 st 
# Inbokad på CV = 4 st 
 
Summan: 19 st 
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Av Elisabeths 200-2399p d.v.s. 62 st ser det ut så här just nu 
 
# Har jobb och vill ej läsa = 5st 
# Har läst på folkhögskola = 2st 
# Kan ta ut slutbetyg = 3 st 
# Bor på gruppboende= 1 st 
# Flyttat till annan kommun = 4 st 
# Läser nu på Vux= 3 st 
# Återkommer ej (trots brev, mobil svar) = 14 st 
# Ska fundera= 1 st 
# Inbokad på CV = 9 st   
 
Summan: 42 st 
 
Jag har ca 20 st kvar att kontakta. 
 
 
 
Framöver 
 
Eleverna som är födda 1995-96 deras dokument heter studiebevis. Dessa elever har ingen 
tidspress att ta ut ett yrkes eller gymnasieexamen. Vi kommer att göra ett utskick till dem 
d.v.s. 163 st under juni månad och de blir kontaktade av oss under hösten 2016.  
 
Vi är även stödpersoner till de kontaktade eleverna som börjar sin utbildning. Vi blir 
bron/länken mellan eleven och de lärare som är berörda tillsammans med rektor Jan-Olof 
Lundqvist. Därför kallar vi dem på regelbundna träffar på Vux. Första träffen är på fredag 
den 15/4 och 5 st elever är kallade. De har börjat läsa på distans under aprilmånad. 
Målet är att 70 st ska få gymnasiet klart. I slutet av projekttiden ska vi skriva en rapport. 
 
Vid pennan 
 
Elisabeth Johansson och Sofia Lindström 
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