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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2017-09-04 

Postadress Besöksadress 
Skellefteå kommun 
Trädgårdsgatan 6 
931 85, Skellefteå 

Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 
Hörnellgatan 17, vån. 3 
931 30, Skellefteå 

Telefonnummer Mobiltelefonnummer Telefax Växel 
0910-73 73 61 070-236 58 55 0910-77 86 30 0910-73 50 00 

e-post Hemsida 
maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo 

Kallelse 

Styrelsemöte 

Tid/Plats 

Dag: fredag den 8 september 2017 
Tid: kl. 09:00 – 15:00 
Plats: Skellefteå, Hörnellgatan 17, vån 3 
Detaljer: - lunch 11.30 – 12.30
Sammankallande: Maria Lindgren-Tuoma, förbundschef, Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö 

Sammankallade 

Styrelse Övriga För kännedom 

Ledamöter 
Bertil Almgren, ordf. 
Anders Eriksson, vice ordf. 
Kenneth Andersson 
Mikael Broman 
Mikael Lindfors 

Ersättare 
Birgitta Westring-Sandberg 
Catarina Forsberg 
Håkan Jansson 
Johan Söderberg 
Robert Boström 

Kansli 
Maria Lindgren-Tuoma 

Kansli 
Britt Inger Stoltz 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
mailto:maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se?subject=Ang.%20kallelse%20till%20styrelsemote
http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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 2017-09-04 

 

Dagordning 

Ärenden Bilagor 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet 

 

2. Godkännande av dagordning 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna dagordningen. 

 

 

3. Val av justerare 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   utse                                att justera protokollet. 

 

 
 
 

4. Genomgång av protokoll från föregående möte 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att  godkänna protokollet  

Bilaga 1 

 

5. Halvårsrapport, verksamhet och ekonomi samt prognos  

 

I bilaga 2 redovisas utfallet för de första sex månaderna 2017 samt beräknat 
utrymme för nya aktiviteter/verksamheter för resterande månader 2017. En 
bidragande orsak till ökat utrymme är att projekt Livet är ditt avslutas i förtid, 
juni 2017 i stället för juni 2018. Ett nytt projekt Hälsa för livet startar upp i 
september, men kostnaderna beräknas bli ca 250 000kr lägre.  
Arbetsmarknadstorget beräknas också få ett överskott med ca 250 000 kr. 
 
Enligt beslut vid styrelsemöte 2017-04-07 skickades en ansökan om 200 000kr 
till Nationella rådet efter kontakter med Skellefteå kommunstyrelse och 
landstingsstyrelsen med preliminärt löfte om medfinansiering om 100 000  kr 

Bilaga 2 

Bilaga 3 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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Ärenden Bilagor 
vardera. Ansökan beviljades av samtliga parter vilket innebär att det nu finns 
400 000 kr att fördela till ReSams deltagande parter för nedlagt arbete i 
planering och arbete med uppstart av ReSam. Förslag till beslut: 

400 000 kr (nya pengar) plus 110 000 kr från befintlig budget som fördelas 
35 000 kr till vardera Hälsocentral (6 st.) och 100 000kr vardera till AF, FK och 
Skellefteå kommun/IFO. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att    godkänna redovisningen. 

att    bevilja ekonomisk ersättning till myndigheterna för planering och 
uppstart med samverkan i ReSam. Fördelas enligt följande: 35 000 kr till 
vardera medverkande Hälsocentral (6 st.) och 100 000kr vardera till AF, FK 
och Skellefteå kommun/IFO. 

 

6. Budget 2018 – preliminär tilldelning 

En preliminär tilldelning från staten för 2018    
har inkommit, preliminärt ökas tilldelningen med 10 000kr. 
Om den tilldelningen fastställs innebär det att kommunerna och VLL behöver 
öka sin andel med motsvarande summa. Förslagsvis delas den lika mellan 
Skellefteå kommun och VLL, Norsjö betalar 80 000kr även 2018. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att    

 

7. Rapport från LSG 
 
Förbundschefen sammanfattar Lokala samverkansgruppens möte  
 23 augusti. Ett önskemål från LSG är att förlägga planeringsdagarna 26-27 
oktober till Skellefteå 

 

 Samordningsförbundet föreslås besluta: 

               att    

 

Bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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Ärenden Bilagor 
8. Ansökan om finansiering av utvecklingsprojekt DUNA Skellefteå-Norsjö, 

sökande är Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun och Norsjö kommun                                   
   
Skellefteå kommun/Vux och Arbetsförmedlingen ansöker om finansiering av 
ett utvecklingsprojekt som planeras för tiden 2017-10-01 – 2018-12-31. Totalt 
ansökta medel från SOF är 487 000kr, varav 137 000kr för 2017 och 350 000kr 
för 2018. Målgruppen är nyanlända i behov av speciellt utformad 
yrkesinriktad utbildning för att uppnå tillräcklig kompetens för att bli 
anställningsbara. Utbildningsspåren ska utformas i nära samarbete med 
arbetsgivare i Skellefteå och Norsjö. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att    

 

 

 

Bilaga 5 
 

 

 

 

 

 

 

9. Ny hemsida för Samordningsförbunden i Västerbotten 

Nu finns en ny hemsida för de tre samordningsförbunden i Västerbotten. En 
mer modern layout och mycket gammalt har rensats bort. Här kommer 
styrelsens dokument med lösenordsskydd att finnas på samma sätt som 
tidigare. 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

 

 

10. Rapport från Almedalen 

Förbundschefen redovisar reflektioner från några intressanta seminarier i 
Almedalen, t.ex. stiftelsen ESTER som arbetar för att kvinnor med 
invandrarbakgrund ska få stöd till egen försörjning – i första hand eget 
företagande. 
https://www.ifs.a.se/ester-hjalper-utsatta-kvinnor-starta-eget-med-mikrolan/ 

              Forskning angående psykisk ohälsa, presenterades av representanter för Forte  
              Forskningsrådet för hälsa och arbetsliv, http://forte.se/ 

 

 

 

 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
https://www.ifs.a.se/ester-hjalper-utsatta-kvinnor-starta-eget-med-mikrolan/
http://forte.se/
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Ärenden Bilagor 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

               att   godkänna informationen 

 

11. ReSam – Nu är utvecklingsarbetet igång, separat styrgrupp har bildats 

              Nu har arbetet med ReSam, Rehabilitering i samverkan i Skellefteå – 
              påbörjat en sex månaders försöksperiod med start i september 2017. Se   
              bilaga med myndigheternas överenskommelse. Utvecklingen av TRIS i  
              Sörmland har varit en inspirationskälla: http://www.trissormland.se/om-tris/  
              likaså NAFS i Umeå (som även de håller på att ta fram en hemsida). 
              En styrgrupp har inrättats för denna samverkan då  
              det inte är rätt representation i LSG som vanligtvis också är samordnad  
              styrgrupp för projekt som vi finansierar. 

 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att   godkänna informationen. 

 

Bilaga 6 
 

12. Informationsärenden 

 Rapport från NNS styrelsemöte och planeringsdagar  

 Konferens i Skellefteå för förbundschefer och processledare 

 Inbjudan till Norrlandsnätverket för Samordningsförbund 9-10  november. 
Vilka från styrelsen vill åka till Luleå? 

 

 

13. Övriga frågor 

Nästa möte 26-27 oktober blir i anslutning till gemensamma planeringsdagar 
med LSG och styrelse.   

 

 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
http://www.trissormland.se/om-tris/


















 

Halvårsrapport, ekonomi och verksamhet 2017, 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. 
  
INNEHÅLL  
 
HALVÅRSRAPPORT 2017 
  
 Sammanfattning   
 
Individinriktade insatser  
 
Samverkan- och Metodutveckling  
 
HALVÅRSBOKSLUT 2017  
 



HALVÅRSRAPPORT 2017  
 
1. Sammanfattning  
I denna rapport redovisas insatsernas huvudsakliga resultat, utveckling och ekonomiska utfall för 
första halvåret 2017. Verksamheternas fullständiga måluppfyllelse redovisas i årsredovisningen.  
Sammafattningsvis kan konstateras att:  
• Samtliga insatser visar en god måluppfyllelse och bedömningen är att de har goda förutsättningar att 
uppnå årsmålen.  
• Insatser förbereds också att öppnas för delvis nya målgrupper såsom nyanlända och personer som 
befinner sig i gränslandet mellan daglig verksamhet, psykiatrisk vård och riskerar långvarigt 
utanförskap. 
• Ungdomsinriktade insatserna visar sig ha fortsatt stor betydelse och behovet av samverkan blir ännu 
viktigare. Verksamheten inom Arbetsmarknadstorget har fortsatt goda resultat och trots att läget på 
arbetsmarknaden är ljusare och arbetslösheten generellt minskar så är svårigheterna att få fäste på 
arbetsmarknaden bestående för personer i avsaknad av gymnasieutbildning och med komplexa behov 
av stöd. 
 

 
 
• ReSam – Rehabilitering i samverkan – under året har planering och förberedelse pågått och under 
hösten startar en myndighetssamverkan där alla parter ingår.  
• Förbundet samarbetar i också med nya samarbetspartners såsom Delegationen för Unga till arbete, 
DUA, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, region Västerbotten och 
Coompanion Västerbotten.  
 
Förbundet finansierar (helt eller delvis) följande individinriktade insatser:  
1. Arbetsmarknadstorget 
2. Destination framtid 
3. MySam 
4. Påfart gymnasiet/praktiksteget Norsjö 
5. Livet är ditt (som avslutades juni 2017) 
6. Hälsa för livet – startar sept. 2017 
7. Co-Active (ESF-projekt i Skellefteå och Norsjö som Urkraft står bakom) 
8. Vägen vidare (ESF-projekt som Medlefors står bakom) 
 



Förbundet medfinansierar i följande samverkan- och metodutvecklingsinsatser:  
1. Rådgivare inom den sociala ekonomin, 50 % tillsammans med Coompanion 
2. En bra start – metodutveckling för högre måluppfyllelse inom ett grundskoleområde (förebyggande  
    projekt) 
3. ReSam (Rehabilitering i samverkan – alla fyra myndigheterna) 
4. Fokus långa sjukfall – FK och Af arbetar med att kartlägga och förbättra stödet till   
    långtidssjukskrivna. 
5. Destination hälsa, Norsjö 
 
Gemensam kompetensutveckling 
- Teater och föreläsning med Östra Teatern och Pär Larshans.* beskrivning se nedan  
”Arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning ökar dramatiskt och är nu uppe i över 50 
procent. I pjäsen får vi följa tre ungas kamp för att ta sig in i arbetslivet:  
Anton med en lindrig utvecklingsstörning, Hanna med ADHD och Jonas med Aspergers syndrom. 
De möter en arbetsmiljö där rekryteringssajter och bemanningsfirmor tagit över och slimmade 
strukturer och krav på effektivitet utestänger dem. Hanna bränner ständigt ut sig. Jonas klarar inte av 
att vara i grupp. Men vad händer när Anton äntligen får ett jobb? Hela arbetsplatsen utvecklas!  
MAX hamburgerrestauranger har under många år lyfts fram som en föregångare och Pär Larshans 
som en förebild när det gäller att skapa plats för personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö genomför två föreställningar den 15 mars i ett 
samarrangemang med Region Västerbottens projekt Arbetsmarknadsforum i syfte att höja kompetens 
och engagemang inom detta område.” 
 
- Våld i nära relationer. Under våren har personal från alla fyra myndigheter fått utbildning vid ett 
tillfälle, omfattning – en halv dag. Utvärderingarna var mycket positiva och vi kommer att upprepa 
utbildningen under hösten. 
 
- Inköp av boken ”Arbetsliv för alla” till LSG, för gemensam läsning och bearbetning av innehållet – 
förhoppningsvis kan det bidra till vårt vidare arbete med utveckling av samverkan. 
 
 

Halvårsbokslut  

Förbundets utfall är – 40 291 kronor per sista juni 2017, vilket kan jämföras med – 536 500 kronor 
som är förbundets halvårsbudget. Detta innebär att förbundets kostnader blev 496 209 kronor lägre 
än vad som budgeterats.  Det kan förklaras med att verksamheten Arbetsmarknadstorget visar en 
prognos på 250 000 kr i överskott. Likaså projekt Livet är ditt som avslutas i förtid ger ett överskott på 
ca 250 000 kr. Inte heller alla fakturor för januari – juni har inkommit. Styrelsen har följt utvecklingen 
under året och beviljat nya projekt/insatser som planeras leda till att plan för budget 2017 följs. 
 



  2015 2016 2016 2017 2018 2019 
 TKR   Budget rev.budget Budget Plan   
  

   
  

  Verksamhetskostnader 
   

  
    

   
  

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

  - Förstärkt UngdomsCoach AMT 
  

285 100 
   - KUR-projektet 28 0 0 0 0 

  - Ordinarie mynd.samverkan vuxna,   
    MySam 337 610 610 610 610 610 
 - Statsmissionen 196 0 0 0 0 

  - Projekt Ready 256 144 144 0 0 
  - Projekt Knut`n 213 155 155 0 0 
  - GYK kartläggning unga vuxna 20-25 år 87 220 220 0 0 
  - Rådgivare social ekonomi 0 400 400 400 0 
  - Stadsmissionen 

 
50 0   

   - Medlefors Vägen fram 0 
 

0 0 0 0 
 - Urkraft CoActive, ESF 0 50 50 50 50 

  - Processkartläggning PWC 0 190 190 0 0 
  - En bra start* SKK pilot 0 

 
261 441 220 

  - Påfart gymnasiet, Norsjö* 0 
 

180 358 180 
  - Förstudie psykisk hälsa* 0 

 
100 0 0 

  - Livet är ditt* 
  

424 1 002 424 
 

 - Gruppverksamhet  ADHD symtom* 
  

305 0 0 
  - Håll i- Håll ut 

  
215 0 

   - Stadsmissionen 
  

0   
   - Startsträckan 

  
0   

   - Aktivitetscoach MySam 
  

140 70 
 

 

 - Behovsinventering  motsv. NAFS 
  

200 100 
   - Mötesplats Castor 

   
  

   - Indikatorprojektet* 13   10 10 10 10 

S:a verksamhetskostnader 2 743 4 219 6 289 5 286 
3 

639 
2 

765 

S:a totala verksamhetskostnader  2 743 4 219 6 289 5 286 
3 

639   

        

 

 250   

 250 
 

70 

Totalt ger detta ett utrymme 
på ca 570 000 kr att använda 
under hösten 2017 

Prognos – 
ej 
förbrukas´ 
2017 



 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
Ansökan om finansiering från Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö  
 
Projektet – eller utvecklingsarbetets titel: DUNA Skellefteå-Norsjö 
 
 
Ansökans datum:   
(Obs! aktuellt datum anges vid varje inskickad version) 
 
 
Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera: 
 kartläggning, analys och konkret utveckling av idéer till ny eller förändrad 
verksamhet/insatser för samordningsförbundets målgrupper  
 utveckling och utprövande av nya tjänster, arbetssätt, metoder och organisationsformer för 
samverkan som stärker och förbättrar individens väg till egen försörjning 
 kostnader som möjliggör och bidrar till att samverkan kan utvecklas och förstärkas, 
t ex samordnare, lokaler och administration 
 utveckling av redan befintlig verksamhet med tjänster som innebär att det 
finns en ökad samverkanskostnad i förhållande till ordinarie verksamhet. 
 
 
Ansökan kan beviljas av Samordningsförbundet om projektidén/utvecklingsområdet innebär  

• något av ovanstående utvecklingsområde 
• minst två av förbundens parter är aktiva i ansökan projektet/utvecklingsområdet  

(Skellefteå eller Norsjö kommun, VLL, arbetsförmedlingen och försäkringskassan) 
• ej utgör ordinarie verksamhet 

 
Ifylld och undertecknad ansökan skickas till Samordningsförbundet;  
en e-version och en pappersversion.  
En komplett ansökan ska innehålla projektbeskrivning, ev. bilagor samt budget- och 
finansieringsplan och implementeringsplan.  
 
 
Kontakta chefen för Samordningsförbundet i tidigt skede av 
ansökningsprocessen.  
 
 
Kontaktuppgifter: 
 
Maria Lindgren-Tuoma, förbundschef  
073-236 58 55 
maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se 
 

mailto:maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se
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Projektet- eller utvecklingsarbetets titel:  
DUNA Skellefteå - Norsjö 

 
Tidsperiod när projektet /utvecklingsarbetet ska pågå:  
 
2017.10.01-2018.12.31 

 
Förbundsmedlemmar som ansöker:  
Skellefteå kommun 
Norsjö Kommun 
Arbetsförmedlingen Skellefteå/Norsjö 
 
 
Ingår extern samverkanspart i arbetet? Om Ja – beskriv i så fall på vilket sätt 
det förstärker samverkan och hur upphandling går till. 
Fackliga företrädare, branschorganisationer, näringslivsföreträdare och idéburna 
aktörer kommer att involveras i processen under arbetets gång. Inga 
kostnadsöverföringar sker och heller inga upphandlingar. Om upphandlingar skulle 
bli aktuella under processens gång så sker de givetvis enligt LOU. 
 
 
 
Medlemsorganisation som ansvarar för projektgenomförandet: 
Skellefteå kommun, Vuxenutbildningen 
 
 
 
Totalt ansökta medel: 
 
487 000 kr 
 
Ev uppdelat på år: 
137 500 kr 2017 
350 000 kr 2018 
 
 
 
 
Organisationens namn 
Skellefteå kommun 

Enhet/Arbetsplats 
Vuxenutbildningen 
 

http://www.samordningsforbund.se/
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Ansvarig 
Simon Dahlgren 
 

Org nr 
212000-2643 

Utdelningsadress 
Laboratorgränd 5 
 

Postnummer 
931 62 

Projektledare Telefon och e-post 
 
Simon.dahlgren@skelleftea.se 
0761071228 

 
 
 
Uppgifter om samverkanspartner  
 
 
Organisationens namn  
 
Skellefteå kommun, Arbetsdmarknadsenheten 
Ansvarig 
 
Kontaktperson 
 
Åsa Vallin 
Kontaktpersonens telefon och e-post 
 
070- 554 17 47      asa.vallin@skelleftea.se 
 
 
Uppgifter om samverkanspartner  
 
 
Organisationens namn  
 
Arbetsförmedlingen Skellefteå/Norsjö 
Ansvarig 
 
Kontaktperson 
 
Mattias Lindh 
Kontaktpersonens telefon och e-post 
 
0104867202  mattias.lindh@arbetsformedlingen.se 
 

http://www.samordningsforbund.se/
mailto:Simon.dahlgren@skelleftea.se
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Uppgifter om samverkanspartner  
 
 
Organisationens namn  
Norsjö Kommun 
 
Ansvarig 
 
Kontaktperson 
Therese Bergh 
 
Kontaktpersonens telefon och e-post 
 
0918-14179, 070-5511461  therese.berg@norsjo.se 
Bakgrund  
 
De senaste årens omfattande flyktingmottagande har inneburit en växande 
målgrupp, bestående av nyanlända, som löper stor risk att hamna utanför 
arbetsmarknaden. Ansvaret för mottagande och insatser för nyanlända är 
fördelat mellan flera olika aktörer inom såväl statlig som kommunal sektor. 
Arbetsförmedlingen och kommunen är de centrala parterna. Därutöver bedriver 
organisationer från det civila samhället ett omfattande arbete på området. Det 
finns behov av att utveckla samverkansstrukturer som främjar långsiktighet och 
stabilitet för såväl individen som för de ansvariga myndigheterna och andra 
berörda aktörer. 
 
Arbetsförmedlingen och det reguljära Vuxenutbildningssystemet är 
nyckelspelare då de gäller nyanländas etablering. Dessa två instanser har olika 
uppdrag och styrsystem vilket hittills har inneburit utmaningar för ett effektivt 
samarbete. Ett bristande samarbete försvårar individens möjlighet att på ett 
enkelt sätt få tillgång till de utbildningsinsatser som kan vara nödvändiga för 
arbetsmarknadsinträde. Ett fördjupat samarbete mellan arbetsförmedlingen och 
kommunen på det här området har därmed goda förutsättningar att generera 
positiva resultat.  
 
Skellefteå och Norsjö kommun har beviljats statsbidrag via DUA  (200 tkr 
respektive 150 tkr) för att utveckla  samverkansmodeller tillsammans med 
Arbetsförmedlingen. De beviljade medlen bedöms räcka till att formulera en 
överenskommelse och påbörja arbetet med att utveckla samverkansmodeller. 
Men sökande parter anser att det behövs mer resurser för att på ett 
verkningsfullt sätt kunna gå från ord till handling och sjösätta samarbetet i 
praktiken. 

http://www.samordningsforbund.se/
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Beskrivning av genomförande av projekt eller utvecklingsarbete: 
Genomförande: 
Ansökan gäller processledning för att utarbeta och sjösätta en modell för 
samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen med syfte att 
effektivisera nyanländas etablering. Modellen ska innefatta minst tre ”spår till 
arbete”, samtliga ska innehållande bland annat anpassade studier och 
arbetsplatsförlagdverksamhet.  
 
Arbetet innefattar: 
 Att utifrån samverkansparternas lokala prognoser och analyser samt i samråd 
med lokala arbetsgivare göra en sammanfattning av utbud och efterfrågan 
gällande arbetskraft i Norsjö och Skellefteå. (Oktober-dec 2017) 
 
Att utifrån resultatet av föregående arbete leda processen, att med befintliga 
resurser, utveckla minst tre lokala ”spår till arbete” för nyanlända i Norsjö och 
Skellefteå kommun. (Jan-juni  2018) 
 
Att ansvara för att nödvändig samverkan med alla berörda parter genomförs. 
(okt 2017- dec 2018) 
 
Att aktivt arbeta för att särskilt uppmärksamma kvinnors motivation och 
möjlighet att delta i ”spår till arbete”. 
 
Att understödja samverkansparterna att verkställa spåren.  (Jan-dec 2018) 
 
Att färdigställa den överenskommelse som ska redovisas Dua.  (Senast 
2017.12.31.) 
 
Att regelbundet till styrgruppen rapportera hur arbetet fortlöper. (Okt 2017. Dec 
2018) 
 
Förväntade resultat 
Strukturnivå:  
Insatsen förväntas leda till att det inom Norsjö och Skellefteå kommun finns en  
funktionell samverkan kring nyanländas etablering mellan kommunerna och 
Arbetsförmedlingen och andra relevanta parter som innefattar minst tre ”spår till 
arbete. 
 

http://www.samordningsforbund.se/


 
 

 
 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET Skellefteå-Norsjö 
 Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå www.samordningsforbund.se 

 

6 6 

 
 
Målgrupp  

Målgruppen består inledningsvis av samtliga 

• Nyanlända inom etableringsuppdraget (för närvarande 413 personer) 
• Unga nyanlända i åldern 16-24 år som saknar en gymnasieutbildning (för 

närvarande 58 personer) 

Processledaren kommer tillsammans med samverkansparterna att inledningsvis 

genomföra en analys av målgruppens sammansättning och behov för att 

klargöra vilken del av den totala målgruppen som ska ingå i den fördjupade 

samverkan. Målgrupper kan komma att avgränsas eller utökas utifrån den 

inledande analysen.  

En initial uppskattning är att ca 60 personer, årligen, kommer att vara aktuella 

för de tre ”spåren till arbete”. 

Av dessa ska minst 40 % vara kvinnor respektive män. 
 
Mål för projektet/utvecklingsarbetet 
 

• Övergripande mål (sammanfattande) 
 
I Skellefteå och Norsjö kommun finns en välfungerande 
samverkansmodell mellan berörda aktörer som innebär att nyanlända 
matchas mot arbetsmarknaden i samband med uppehållstillståndet och 
erbjuds relevanta och individanpassade ”spår till arbete”.   
 
70 % av målgruppen är i egen försörjning tre månader efter avslutat spår. 
 

• Delmål  
Analys av målgruppen genomförd. 
Arbetsgivarkontakter upprättade inom 3 relevanta branscher 
3 utbildningsspår som motsvarar arbetsgivarens önskemål upprättade 
Deltagare antagna till samtliga spår 
75 % av antagna deltagare genomför ”spår till arbete” 
 

http://www.samordningsforbund.se/
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Hur kommer insatsen att påverka befintliga verksamheter? 
 
Projektet är till stöd för utveckling av befintlig verksamhet.  Processledaren 
kommer under projekttiden att vara ett stöd för medarbetare och chefer i 
berörda verksamheter. Hur verksamheterna kommer att förändras återstår att 
se. Förhoppningen är att insatsen leder till en utvecklad samverkan av befintliga 
verksamheter som i sin tur påskyndar och underlättar nyanländas etablering i 
arbetslivet. 
 
 
 
Projektorganisation 
 
Samverkan 
Anställningen av processledaren kommer att ligga hos vuxenutbildningen i 
Skellefteå då utbildningsinsatserna bedöms vara av övervägande karaktär. 
Samverkande parter kommer att tillhandahålla de resurser som anses 
nödvändiga för att effektivt genomföra uppdraget. En arbetsgrupp bestående av 
branschrepresentanter, fackliga företrädare och handläggare från 
Arbetsförmedlingen och AME kommer att bildas. 
 

• Processledare 
Arbetet kommer att samordnas av en processledare. Processledaren kommer 
att vara anställd vid VUX i Skellefteå. Det huvudsakliga uppdraget är att  
stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingens och kommunernas, med 
tonvikt på vuxenutbildningens, insatser. Processledaren kommer att 
sammanställa analyser, driva processen att utveckla ”spår till arbete”, skapa 
kontakter och erforderliga nätverk samt rapportera till styrgruppen. 
 
• Arbetsgrupp 
En arbetsgrupp bestående av branschrepresentanter, fackliga företrädare 
och handläggare från AF och kommunerna kommer att skapas för att fungera 
som stöd och bollplank för processledaren och för att implementera nya 
rutiner i verksamheterna. Representanter från både Norsjö och Skellefteå 
kommun är viktigt för lokal förankring.  

 
• Projektledargrupp  

Processledaren kommer att ingå i den projektledargrupp som möts fyra 

http://www.samordningsforbund.se/
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ggr/år i Samordningsförbundets regi. 
 

• Operativ ledningsgrupp 
En styrgrupp bestående av Simon Dahlgren VUX, Åsa Vallin AME, Mattias 
Lindh AF, Therese Bergh Norsjö kommun, kommer att leda och 
understödja processledarens arbete under projektets genomförande. 
 

 
 

Plan för uppföljning och utvärdering: 
 
Att projektet fortskrider enligt plan följs upp vid regelbundna styrgruppsmöten. 
Uppföljning på individnivå blir aktuellt först då de tre spåren är utarbetade och 
sjösatta. Uppföljning av etableringskunder sker inom Arbetsförmedlingens interna 
uppföljningssystem. Uppföljning av individer som inte ingår i etableringen kommer att 
följas upp med en inom projektet utarbetad modell. 
 
LSG kommer att få löpande rapporter om utvecklingsarbetets genomförande och 
understödja genomförandet genom att fungera som referensgrupp. 
 
Implementeringsplan 
Finansieringen avser inte en avgränsad projektverksamhet utan processledning 
för utveckling av ordinarie verksamhet.  Genom att involvera befintlig personal i 
arbetsgruppen och genom en aktiv och engagerad styrgrupp förväntas 
projektets resultat, samverkansformen kring de tre spåren, vara del av ordinarie 
verksamhet vid projektets avslut.   
Tidplan för projektet 
Se genomförande 
 
 

http://www.samordningsforbund.se/
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Finansiering 
Redovisa en komplett kostnads- och intäktsbudget så detaljerat som möjligt.  
Ange delfinansiering. 
 
Kostnader 
 
Kostnadsslag t.ex. lön, lokaler ,vht mm: Kostnader i SEK: 
Lön 137 500 för 3 mån 2017 
Lön 550 000kr /år 2018 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Summa kostnader: 550 000kr 
 
 
Intäkter 
 
Finansiär: Intäkter i SEK: 
DUNA 
 

200 000(återstående för 2018) 

  
  
  
  
  
  
  
Ansökta medel från 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

487 500 kr 

  
Summa intäkter: 
 

Totalt SEK 687 000kr 

 
 
 
 
 

http://www.samordningsforbund.se/
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Underskrifter 
Vi ansöker härmed om finansiering mot bakgrund av ovanstående beskrivning av projekt/ 
utvecklingsarbete, samt kostnads- och intäktsbudget:  
 
Ansökan skall vara undertecknad av de i projektet samverkande myndigheterna.  
 
 
Ansvarig, arbetsförmedling, namn: 
 
Datum och underskrift: 
 
 
Ansvarig försäkringskassa, namn: 
 
Datum och underskrift: 
 
 
Ansvarig kommun, namn:  
 
Datum och underskrift: 
 
 
Ansvarig VLL, namn: 
 
Datum och underskrift: 
 
 
    
 
 
Ankom den ………………………………………….. till Samordningsförbundets kansli. 
Signatur:  
 
 
 
3.4.1 Vilka insatser kan ett samordningsförbund finansiera?  
Samordningsförbundet kan finansiera rehabiliteringsinsatser som de samverkande parterna 
bedriver eller tillhandahåller inom parternas samlade ansvarsområde. En samverkande part kan 
också välja att köpa in en tjänst från en utomstående aktör som utför rehabiliteringsinsatsen. I 
detta fall betalar samordningsförbundet parten för den upphandlade insatsen. Förutom 
individinriktade insatser kan förbundet finansiera insatser för att stärka samverkan mellan 
myndigheterna och främja kompetensutveckling. 

http://www.samordningsforbund.se/
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