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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2018-09-20 

Dagordning 

Ärenden Bilagor 

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet.

2. Val av justerare

Samordningsförbundet föreslås besluta:

att utse att justera protokollet. 

3. Godkännande av dagordning

Ordförande presenterar dagordningen.

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att      godkänna dagordningen. 

4. Genomgång av protokoll från föregående möte

Föreligger följande protokoll 2018-06-14.

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att     godkänna protokollet från 2018-06-14 och lägga det till 
handlingarna. 

Bilaga 1 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2018-09-20 

Ärenden Bilagor 
5. Halvårsrapport, verksamhet, ekonomi samt prognos för hela året 

Förbundschefen föredrog halvårsrapporten som innehåller en 
sammanfattning av de arbeten som bedrivs inom de insatser som 
samordningsförbundet finansierar samt ekonomiskt resultat för första 
halvåret 2018 och beräknad prognos för hela årets resultat.                        
Under första halvåret har 44,1 % av årets beslutade budget förbrukats. 
Halvårsresultatet är 430 866 kr. Två insatser kommer inte att förbruka 
hela summan inom ramen för avsatt budget, vilket innebär ett överskott i 
budget på ca 250 000 kr.                                                                                    
Under andra halvan av 2018 kommer ytterligare två Insatser att starta 
upp - inrättande av  myndighetsgemensam beredningsgrupp och extra 
medel till socialtjänsten för tjänst på AMT, budgetposter för dessa blir      
300 000 kr respektive 200 000 kr.                                                                                           
Detta finansieras via omfördelning av budgetöverskott samt ca 50 000 kr 
ur det egna kapitalet. Prognosen för hela året tyder på en förbrukning i 
förhållande till budget som leder till ett prognostiserat underskott på        
ca 50 000 kr. Vi kommer då behöva använda delar av det egna kapitalet. 
Styrelsen har vid mötet 2018-02-21 beslutat att 450 000 kr av det egna 
kapitalet för 2018 kan avsättas för nya verksamheter/projekt.

Samordningförbundet föreslås besluta: 

att     

Bilaga 2 
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2018-09-20 

Ärenden Bilagor 
6. Försäkringskassan - ersättning vid medverkan i Insatser

Försäkringskassan har tidigare meddelat att en översyn ska göras av timpris för
personal som arbetar inom Försäkringskassans uppdrag i insats finansierad av
samordningsförbund. Här omfattas inte förhållanden när samordningsförbund
köper administrativa tjänster som exempelvis förbundschef av
Försäkringskassan.

Försäkringskassans översyn är nu klar. De kostnader som myndigheten kommer
att debitera omfattar faktiska lönekostnader inklusive semesterlönetillägg,
sociala avgifter samt kostnader för dator och mobiltelefon för den personal som
medverkar i uppdragen. Försäkringskassan kan även debitera kostnader för resor
och övriga kostnader om överenskommelser finns om att sådana kostnader ska
ingå.

I den nya kalkylen frångår Försäkringskassan principen om full kostnadstäckning.
Det betyder att ersättningar som Försäkringskassan begär av
samordningsförbund för indirekta kostnader nu enbart omfattar kostnader för
dator och mobiltelefon, vilket är en betydligt lägre kostnad för indirekta
kostnader än tidigare.

Kalkylen kan börja användas från den 1 juli 2018 för arbete utfört i insatser från
och med detta datum och ska senast användas den 1 juni 2019.

Försäkringskassans chefer på de lokala kontoren initierar och genomför dialog
med berörda samordningsförbund för en ömsesidig justering av befintliga
överenskommelser till det nya timpriset.

I övrigt har Försäkringskassan förtydligat internt att medarbetarens arbetsinsats
i förbundsfinansierad insats ska rymmas inom Försäkringskassan uppdrag och
inom medarbetarens arbetsskyldighet.

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att     

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
2018-09-20 

Ärenden Bilagor 
7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Norsjö kommun och Västerbottens läns landsting har meddelat
beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017. Skellefteå kommun
kommer att behandla frågan för sin del vid nästa möte den 25 september.

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att      

8. Genomförd konferens 30/8-31/8 på temat samverkan för personer
som saknar sjukpenning och har nedsatt arbetsförmåga, SGI0

Den 30-31 augusti genomförde samordningsförbundet en konferens
i Skellefteå med fokus på hur myndigheterna kan samverka kring
personer som saknar sjukpenning och har nedsatt arbetsförmåga,
(SGI-0 klassade). Det kom 60 deltagare från 7 samordningsförbund
inom Norrlandsnätverket. Inbjudna att presentera den nationellt
beslutade Viljeinriktningen var Leif Klingensjö, SKL, och Mikael
Boman, FK.
Vi fick ta del av exempel från samordningsförbunden i Falkenberg,
Umeå och Luleå som utvecklat samverkan kring SGI0-klassade.

För Skellefteås del pågår ett arbete för att få alla delar till en
överenskommelse på plats, förhoppningsvis kan detta ske i oktober.
Det innebär bland annat att nuvarande samverkan kring vuxna 30+
byter namn och inriktning till att fokusera just på de sjukskrivna som
saknar rätt till sjukpenning och har nedsatt arbetsförmåga.
https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjnin
g/battrerehabiliteringforpersonersomsaknarsgi.10061.html

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att     

Bilaga 3 

Bilaga 4 

Bilaga 5 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/battrerehabiliteringforpersonersomsaknarsgi.10061.html
https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/battrerehabiliteringforpersonersomsaknarsgi.10061.html
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 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 2018-09-20 

 

Ärenden Bilagor 
9. Ekonomi preliminär budget 2019  

HUR ska vi komma vidare mot långsiktig målsättning? 

Senaste åren har samordningsförbundet haft som målsättning att 
förflytta tyngdpunkten från finansiering av kortsiktiga projekt till att 
stödja och främja långsiktiga insatser mellan myndigheterna. Hur 
kan det jobbet tas vidare i relation till kända förändringar inom 
respektive myndighet och individers behov? Förbundschefen 
presenterar ett underlag för bearbetning på kommande 
planeringsdag 25 oktober. 

Ett första utkast till budget 2019 presenteras. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att     
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 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 2018-09-20 

 

Ärenden Bilagor 
10. INDIKATORERNA, enkätundersökning oktober månad   

För närvarande har 50 av totalt 82 samordningsförbund 
tecknat avtal med NNS om att börja använda Indikatorenkäterna. 
Nästa enkätinsamling sker i oktober, vi hoppas därför kunna 
presentera ett lokalt resultat på styrelsemötet i november. 

Undersökning med hjälp av indikatorenkäterna gör det möjligt att: 

• Ta tillvara brukarnas, medarbetares, chefers och styrelsens 
erfarenheter  

• Synliggöra stegförflyttning, effekter av samordning och långsiktigt 
hållbara resultat av samordningsförbundets verksamhet och de 
finansierade insatserna 

• Redskap för att utveckla finansierade insatser och förbundets 
uppdrag 

• Samla data som kan ligga till grund för diskussioner i förbundet kring 
utvecklingsområden, effektivitetet, måluppfyllelse mm 

• Möjliggöra regionalt och nationellt aggregerad och jämförbar data.  

Indikatorerna innebär just indikation och inte att visa absolut 
evidens eller att ge oss hela bilden. 

https://vimeo.com/238758510 

*En fråga att diskutera är hur styrelsen vill använda de resultat som 
framkommer av enkätundersökningarna. 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att     
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 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 2018-09-20 

 

Ärenden Bilagor 
11. Planeringsdagen 25 oktober  

Konferenslokal är bokad heldag på Scandic konferens i Skellefteå. 
Vilka frågeställningar är centrala att ta med? 
Behöver vi avsätta tid i slutet av dagen för ett kort styrelsemöte? 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att     

 

 

 

 

12. Informationsärenden 

 Aktuell information från pågående insatser och projekt 

 Tre avslutade insatser: Hälsa för livet, Fokus långa sjukfall, En 
bra start (vad lärde vi av dem?) 

 Förbundschefen informerar om vad som är på gång i 
Skellefteå och Norsjö som rör samordnad rehabilitering utan 
finansiering från samordningsförbundet. 

 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 

att     notera informationen. 
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 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 2018-09-20 

 

Ärenden Bilagor 
13. Rapporter 

•    rapport från Almedalen 2018 

•    rapport från Nätverket för utveckling av socialt entreprenörskap 

•    rapport från NNS planeringsdagar och styrelsemöte 20-21    
september 

 

             Samordningsförbundet föreslås besluta: 

             att      godkänna rapporterna.       

 

 

 

 

14. Övriga frågor 

             Datum för nästa möte fredag 23 november 

             Norrlandsnätverket Kramfors 8-9 november, lunch till lunch 

NNS Höstkonferens samt kallelse till extra Årsmöte 
12-13 november i Järfälla. Vilka åker?  Vem har rösträtt? 
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1. Sammanfattning 
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö arbetar med ständig utveckling och förbättring. 
Under första halvåret 2018 har förbundet helt eller delvis finansierat 12 insatser/projekt. Tre 
insatser avslutades sista juni 2018: Hälsa för livet, Fokus Långa sjukfall och En bra start.   
Tillkommit har fr.o.m. augusti 2018, inrättande av en myndighetsgemensam 
beredningsgrupp för ungdomssamverkan och extra medel till socialtjänsten för att finansiera 
personal vid Arbetsmarknadstorget. 
Utbildningar och seminarier under våren:  
- Compassion, träna hjärnan för ökat välmående med Christina Andersson, leg. psykolog 
- Lugn av naturen, stressreduktion med naturen som bas, Åsa Ottosson, idrottslärare mm 
- NAFS-seminarium med inslag av Försäkringsmedicinsk kompetens 
- SUS-utbildning. Vår administratör har genomgått grundläggande utbildning för arbete med 
registrering i- och utdrag ur SUS. 
 
Utmaningar finns också, det handlar bland annat om myndigheternas förmåga att 
tillhandahålla personal i den samlokaliserade verksamheten Arbetsmarknadstorget. När 
personalkategorier saknas under långa perioder kan verksamheten inte fungera, det blir 
långa väntetider och en frustration bland personal, deltagare och chefer uppkommer.  Hur 
detta ska fungera långsiktigt blir därför en viktig fråga att diskutera i oktober på den årliga 
gemensamma planeringsdagen mellan styrelse och lokala samverkansgruppen. 
Budgeten är i balans och nyttjandegraden fram till och med 2018-06-31 är 44,1 %. 
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2.  Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

2.1 Organisation  
Samordningsförbundet Skellefteå–Norsjö är en fristående juridisk person med 
medlemmarna Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västerbottens läns landsting, 
Skellefteå kommun och Norsjö kommun.  
 
Förbundet leds av en styrelse som utses av medlemmarna. Styrelsen består av fem 
ledamöter och fem ersättare. Till sin hjälp har den ett kansli som består av förbundschef och 
administratör. 
 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö är medlem i Nationella Nätverket för 
Samordningsförbund, NNS, vars ändamål är att vara språkrör för medlemmarna, samt att i 
nätverksform, stödja och bidra till utveckling av samordningsförbunden. Förbundet är också 
en medverkande part i nätverket för Samordningsförbunden i Norrland. 

 

2.2 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och den förbundsordning som beslutats av medlemmarna. Finsams 
syfte är att ge parterna möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och 
samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering 
samt underlätta en effektiv resursanvändning.   
 
Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och 
kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar. 

 

2.3 Samordningsförbundets uppdrag  
De verksamheter förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare 
ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar 
samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande 
parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till skapa 
strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. 
handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

 

2.4 Finansiering/Medlemsavgifter 
Tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår år 2018 till 6 154 000 kronor, där 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, landstinget med 
en fjärdedel och kommunerna gemensamt med resterande fjärdedel. 
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2.5 Verksamhetsidé och vision 
Människor i Skellefteå och Norsjö i behov av samordnade insatser ska få det stöd som 
behövs för att tiden i utanförskap ska minimeras. Så lyder den långsiktiga visionen för 
samordningsförbundets verksamhet inom Skellefteå kommuns respektive Norsjö kommuns 
geografiska område.  
Samordningsförbundets verksamhetsidé är att vidareutveckla samverkan mellan 
myndigheterna och andra samverkanspartners för personer som behöver ett samordnat 
stöd från flera myndigheter. 
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3. Organisation Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö 

3.1 Förbundets ledning  
Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har 
ansvar för utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras dels i förbundsförordningen 
och den årligt framtagna verksamhetsplanen. I styrelsen ingår politiskt valda representanter 
från respektive kommuner och landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
företräds av tjänstepersoner.  
 

3.2 Styrelsen har under första halvåret 2018 bestått av:  
 
Ledamöter: 
Ordförande Bertil Almgren (S)   Skellefteå kommun 
Vice ordf. Anders Eriksson, Af  Arbetsförmedlingen Skellefteå 
Kenneth Andersson (S)    Västerbottens läns landsting 
Mikael Broman, FK   Försäkringskassan  
Mikael Lindfors (S)    Norsjö kommun 
 
Ersättare: 
Anette Lindgren (M)   Skellefteå kommun 
Birgitta Westring-Sandberg, Af  Arbetsförmedlingen 
Håkan Jansson (KD)   Västerbottens läns landsting 
Catarina Forsberg, FK   Försäkringskassan 
Robert Boström (C)   Norsjö kommun 
 

3.3 Samordningsförbundets presidium 2018 
Bertil Almgren, ordförande och Anders Eriksson, vice ordförande, utgör 
Samordningsförbundets presidium tillsammans med förbundschef Maria Lindgren-Tuoma. 
 

3.4 Lokala samverkansgruppen, LSG 
Lokala samverkansgruppen i Skellefteå–Norsjö är ett strategiskt samverkansorgan för lokal 
samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, Norsjö 
kommun och Västerbottens läns landsting vad gäller förebyggande och rehabiliterande 
insatser inom områdena hälsa, arbete och försörjning. 
Lokala samverkansgruppen utgör även beredningsorgan för insatser/projekt som 
aktualiseras för finansiering via samordningsförbundet. Gruppen utgör därmed ett viktigt 
organ som legitimitetsskapare för de insatser/projekt 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 och 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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3.5 Lokala samverkansgruppens sammansättning 2018 
Kajsa Lundström  Försäkringskassan 
Mattias Lindh  Arbetsförmedlingen Skellefteå-Norsjö 
Per Bergman   Skellefteå kommun, Socialkontoret 
Pär Åhden   Skellefteå kommun, Socialkontoret 
Åsa Israelsson  Skellefteå kommun, Stöd och Service 
Jan Midlert   Skellefteå kommun, Gymnasiekontoret 
Åsa Vallin   Skellefteå kommun, Arbetsmarknadsenheten 
Fredrik Eriksson  Norsjö kommun, Socialtjänsten    
Eleonore Hedman   Norsjö kommun, Arbetsmarknad/näringsliv 
Håkan Viklund  Västerbottens läns landsting, Psykiatriska kliniken 
Marit Holmgren  Västerbottens läns landsting, Byske Hälsocentral 
Maria Lindgren-Tuoma, ordförande, sammankallande/beredande, Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö 
 

3.6 Medlemssamråd 
Medlemssamråd 2018 hölls i Umeå den 9 mars. Medlemssamråd 2019 kommer att hållas i 
Lycksele.   
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4. Verksamhetsrapport  

4.1 Verksamhetsberättelse  
Syftet med Samordningsförbundet är att medlemmarna genom samverkan ska optimera 
nyttan av insatser för såväl enskilda som samhället. Samordningsförbundet skall inte bedriva 
egna rehabiliterande insatser, dessa utförs av medlemsorganisationerna/parterna eller 
annan aktör som de utser i form av projekt vilka finansieras av förbundet. Den finansiella 
samordningen mellan olika huvudmän inom det arbetslivsinriktade rehabiliteringsområdet 
skall underlätta en effektiv resursanvändning. De disponibla resurserna ska användas för 
samordnade insatser som syftar till att den enskilda individen ska uppnå eller förbättra sin 
förmåga till förvärvsarbete. Effektiva metoder är tänkta att implementeras i myndigheternas 
ordinarie verksamheter i den utstäckning det är relevant.  
 

4.2 Styrelsens arbete  
Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen under första halvåret.   
Protokollen publiceras på Samordningsförbundets hemsida:  
http://samordningsforbund.se/ny-skea/ och är därmed även tillgängliga för 
samverkansaktörer och allmänhet.  
 

4.3 Administrationens samverkan under första halvåret 2018  
* Lokala samverkansgruppen har samanträtt tre gånger under första halvåret för beredning 
inför styrelsemötena 
* I anslutning till LSG har styrgruppsmöten hållits för de ESF-projekt där LSG utgör styrgrupp 
* Vid tre tillfällen har förbundschefen inbjudit alla processledare/projektledare i Skellefteå-
Norsjö för samverkan och planering.  
* Förbundschefen ingår i Skellefteå kommuns nätverk för utveckling av 
samhällsentreprenörskap. 
* Samverkan mellan Piteå, Älvsbyn och Skellefteå kommuner avseende en ESF-ansökan för 
gruppen unga som står långt från arbetslivet. 
* Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, det finns en koppling mellan politiker 
som ingår i NNS styrelse och tjänstepersoner från berörda förbund. Eftersom 
styrelseledamot Kenneth Andersson ingår i NNS styrelse ingår också förbundschefen i den 
tjänstemannagrupp som är kopplat till NNS styrelse. 
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5. Återkoppling till verksamhetsplan, budget och beslut under första halvåret  
 

5.1 Verksamhetsplanen för 2018 innehåller 7 mål 
 

5.1.1    Deltagarna i verksamheter och projekt skall förbättra sina förmågor och 
               förutsättningar att komma till egenförsörjning. 
              Kommentar: Ännu inte mätbart då vi inväntar den enkätundersökning     
              (Indikatorerna) som kommer att äga rum i oktober 
 

5.1.2    Deltagarna i verksamheter och projekt ska uppleva att deras livskvalitét  
              förbättras 

Kommentar: Ännu inte mätbar då vi inväntar den enkätundersökning (Indikatorerna) 
som kommer att äga rum i oktober 
 

5.1.3  Under 2018 ska arbetet med plattformar för samverkan fortsätta och enligt 
             den definition som tagits fram. 

Kommentar: Här är vi inte i mål ännu. När det gäller samverkan för unga upp till 29 år 
behöver en tydligare stabilitet komma på plats när det gäller personalbemanningen 
av den samlokaliserade verksamheten vid Arbetsmarknadstorget.  
När det gäller samverkan för vuxna 30+ pågår ett intensivt arbete för att få till stånd 
en ny överenskommelse kring samverkan för de som saknar SGI, 
sjukpenninggrundande inkomst. Det finns sedan 2016 en nationell överenskommelse 
mellan SKL, FK och Af målet är att under hösten 2018 ska en lokal överenskommelse 
vara underskriven. 
Styrgruppen för NAFS har fattat beslut om att den försöksverksamhet som pågått 
senaste året ska permanentas och en planering för att de hälsocentraler som står 
utanför ska komma med i samverkansstrukturen. 
 

5.1.4   Förbundet skall bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning. Vid     
             årets slut ska förbundet ha ett eget kapital som inte överstiger nivån enligt  
             nationella rekommendationer, en lämplig riktlinje för budget arbetet ska  
             vara ett eget kapital på ca 10 % av årets hela budget. 

Kommentar: Prognosen visar på att målet kommer att uppnås vid årets slut. 
 

 
5.1.5   Gemensam kompetensutveckling ska genomföras utifrån   
             myndighetsgemensam behovsanalys 
             Kommentar: Planerade kompetensutvecklingsinsatser för 2018 är: 

- Våld i nära relationer, Lena S (ej genomförd) 
- Lugn av naturen, Åsa Ottosson (genomförd) 
- Tekniska hjälpmedel för språksvaga (appar) SPSM (planerad till hösten 2018) 
- NAFS-konferens där försäkringsmedicinsk kompetens var et inslag (genomförd) 
- Viljeinriktning SGI-0 klassade, SKL, Af + FK (genomförd) 
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5.1.6   Bearbetning och analys av uppgifter och resultat insamlade inom         
              Indikatorarbetet, SUS och insatsernas egna utvärderingar   

Kommentarer: Enkätundersökning med enkäter inom Indikatorpaketet 
genomförs under oktober månad och kommer med i årsredovisningen.  
registrering i SUS sker löpande och redovisas vid årets slut.  Insatsernas egna 
uppföljningar/utvärderingar sker löpande och tas upp på styrgruppsmöten, LSG 
och styrelsen.  Under första halvåret följer arbetet målens ambitioner och inget 
avvikande har rapporterats. 
 

5.1.7   Effektiv samordning av parallella processer och insatser som berör 
             målgrupperna för att undvika dubbelarbete 
             Kommentarer: En gemensam styrgrupp för NAFS och MySam är föreslagen för att  
             underlätta styrning/ledning av samverkan för vuxna 30+. 
 

5.2 Översikt, Insatser januari 2018 – juni 2018  
INSATS, PERIOD, SYFTE, MÅL, MÅLGRUPP, ÄGARE DELTAGARVOLYM  RESULTAT  
Arbetsmarknadstorget är en ordinarie verksamhet 
sedan september 2013 och delfinansierat av 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. 
Samhällsinsatserna är samlade för att ge individuellt 
stöd till deltagaren att komma ut i egen försörjning via 
studier, praktik och arbete. Målet är bästa nytta för 
den enskilde och samhället.  
Målgrupp: unga 16–29 år med behov av långvarigt stöd 
från flera myndigheter 
I samverkan med de fyra medlemsorganisationerna. 

Totalt har 76 
personer fått 
samordnat stöd, 
varav 40 kvinnor 
och 36 män under 
första halvåret 
2018. Av dessa var 
14 personer nya 
för året, varav 6 
kvinnor och 8 män. 

Totalt har 8 personer 
avslutats, varav 4 
gått till arbete, 
studier eller annan 
insats. Dessutom har 
4 personer gjort 
avslut av annan 
orsak (t.ex. sjukdom, 
föräldraskap, flytt, 
missbruk, dödsfall). 

MySam är en myndighetsgemensam samverkan sedan 
augusti 2015 som är delfinansierad av 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. Deltagarna 
ska uppleva och kunna beskriva en förbättrad 
livskvalitet och ha närmat sig målsättningen egen 
försörjning. 
Målgrupp är personer 30 år och äldre med behov av 
stöd från flera myndigheter 
I samverkan mellan de fyra medlemsorganisationerna. 

Totalt har 73 
personer (37 kvinnor 
och 36 män) fått 
samordnat stöd, Av 
dessa var 11 
personer nya för 
året, varav 7 kvinnor 
och 4 män.  
 

Totalt har 3 
personer avslutats 
varav två gått vidare 
till arbete, studier 
eller annan insats,             
1 person har gjort 
avslut för att 
insatsen var tillfällig. 

En bra start syftade till att ta ett samlat grepp kring 
förebyggande åtgärder och genom tidig upptäckt och 
tidiga insatser främja en god hälsa hos eleverna.  
Målgrupp: Arbetet involverade alla elever och personal 
i åk 4-8 inom ett skolområde. 
Syftet var att fler elever skulle må bra, behålla sin hälsa 
och bli behöriga till gymnasiet, samt att implementera 
ett systematiskt förebyggande arbetssätt för elevers 
hälsa och måluppfyllelse. 
Period: augusti 2016 – juni 2018 
Drivs av Skellefteå kommun/Örjanskolan i samverkan 
med Hälsocentralen, Socialtjänsten, fritid Skellefteå. 

Förebyggande 
arbete bland 221 
elever i åk 4-8.    
Projektet 
avslutades i juni 
2018 och ska 
slutredovisas vid 
årsskiftet. 

Projektet 
implementeras i 
stora delar i 
ordinarie 
verksamhet och vi 
fortsätter att följa 
resultaten. 
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INSATS, PERIOD, SYFTE,  MÅL, MÅLGRUPP,  ÄGARE DELTAGARVOLYM RESULTAT 
Praktiksteget/Påfart gymnasiet i Norsjö erbjuder 
gymnasiestudier inom individuellt alternativ 
kompletterat med praktik och möjlighet att läsa upp 
grundskolbetyg för att bli behörig till gymnasiet.  
Syftet är att motverka långa studieuppehåll samt bidra 
till att deltagarna skapar och behåller rutiner.  
Period: augusti 2016 – juni 2019 
Målgrupp: elever som avbrutit sina gymnasiestudier på 
annan ort och unga som inte sökt till gymnasiet. 
Drivs av Norsjö kommun i samverkan med Norsjö 
kommun och Af. 

Totalt 9 deltagare 
under vårterminen 
2018 (5 flickor och 
4 pojkar). Av dessa 
9 deltagare var 4 nya 
för året (3 kvinnor 
och 1 man).  

Totalt har 6 personer 
avslutats (2 kvinnor 
och 4 män) varav 4 
personer (1 kvinna 
och 3 män) gått 
vidare till arbete/ 
studier/annan 
insats, medan 2 
gjort avslut av 
annan orsak (1 
kvinna och 1 man). 

Vägen Vidare är ett ESF-projekt medfinansierat av 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö. 
Syftet är att skapa ett högre arbetskraftsdeltagande i 
Skellefteå och Norsjö för gruppen långtidsarbetslösa 
med sammansatt problematik. Metodutveckling och 
individinsatser ska stärka personer med särskilt svag 
anknytning till arbetsmarknaden med fokus på 
långsiktiga resultat. 
Period: april 2017 – mars 2020. 
Drivs av Medlefors Folkhögskola 
I samverkan med Arbetsförmedlingen, Norsjö kommun 
och Skellefteå kommun. 

41 deltagare (30 
kvinnor och 11 
män) varav 31 
personer var nya 
för året (25 kvinnor 
och 6 män). 

 5 avslutade, 2 av 
dessa gick till 
extratjänster. 3 
fortsatt planering 
på IFO 

Co-Active är ett ESF-projekt medfinansierat av 
Samordningsförbundet som syftar till ökad möjlighet 
till arbete för deltagare i Skellefteå och Norsjö genom 
nya metoder och arbetstillfällen samt stöd till 
utveckling av två sociala företag. 
Period: februari 2016 – december 2018. 
Målgrupp: personer 18-64 år, arbetslösa, sjukskrivna 
och nyanlända, som vill närma sig egen försörjning.  
Drivs av Urkraft Service AB, Skellefteå i samverkan 
med samordningsförbundets medlemmar. 

Totalt (t.o.m. juni) 
hade 222 personer 
deltagit i projektet 
(110 kvinnor och 
111 män).  

Totalt har 135 
deltagare avslutats, 
varav 52 personer 
(13 kvinnor och 39 
män) gått vidare 
till arbete med lön 
och 3 män har gått 
till studier. 

Hälsa för livet syftade till att individen skulle bli redo 
att börja arbeta, studera eller praktisera.  
Period: september 2017 – juni 2018. 
Målgrupp: unga 20-30 år som vill uppnå en mer 
hälsosam, meningsfull och hållbar livssituation och vill 
anta utmaningen att arbeta för en stärkt självbild och 
inre trygghet, välbefinnande, framtidstro och 
motivation.  
Drivs i samverkan mellan samordningsförbundets fyra 
medlemsorganisationer. 
 
 
 

12 deltagare (7 
kvinnor och 5 män)  
 

Eftersom detta är 
en förberedande 
insats som 
avslutades i juni 
har vi inte några 
resultat ännu om 
vad som hänt efter 
avslut. 
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INSATS, PERIOD, SYFTE,  MÅL, MÅLGRUPP,  ÄGARE DELTAGARVOLYM  RESULTAT  
Nästa steg avser medfinansiering av ett ESF-projekt 
där alla handledare inom Solkraft får utbildning i 
Supported Employment, SE, och Individual Placement 
and Support, IPS. De två arbetsmetoderna skall införas 
i hela verksamheten för att stödja deltagarna till egen 
försörjning.  
Period: mars 2018 – februari 2021 
Målgrupp: Personal inom Solkraft som arbetar med 
unga 15-24 år 
Drivs av Skellefteå kommun/Solkraft i samverkan med 
Samordningsförbundet som också är medfinansiär/de 
fyra myndigheterna 

Inom Solkraft har 
31 personal fått 
utbildning i SE för 
att i nästa steg 
kunna stödja 
deltagarna i 
verksamheten till 
egen försörjning. 

 

Psykisk hälsa Arbetsliv avser medfinansiering av ett 
ESF-projekt med syftet att chefer skall få utbildning och 
verktyg för att förebygga ohälsa och långa 
sjukskrivningar i arbetsgrupperna.   
Även en grupp ekonomer ingår i ett särskilt 
ekonomispår för att beräkna ekonomiska vinster med 
förebyggande arbete. 
Period: mars 2018 – februari 2020 
Drivs av Skellefteå kommun/Solkraft i samverkan med 
kommunerna Skellefteå, Norsjö och Arjeplog. 

  

NAFS Skellefteå-Norsjö avslutades den sista juni 2018. 
Styrgruppen har fattat beslut om att implementera 
nuvarande samverkan (6 team) samt att göra en 
myndighetgemensam plan för hur NAFS-samverkan 
skall kunna finnas utifrån de hälsocentraler som nu inte 
ingår. 

  

DUNA Skellefteå-Norsjö avser utveckling av spår till 
arbete med anpassade studier och arbetsplatsförlagd 
verksamhet. Yrkesutbildning inom Lokalvård startade 
under våren. Dessutom är planeringen gjord för fler 
spår till arbete inom bl.a. barnomsorg samt vård och 
omsorg. 
Period: oktober 2017 – december 2018 
Drivs av Vuxenutbildningen i samverkan med Af och 
arbetsgivare. 

6 påbörjade 6 avslutade 

Fokus Långa sjukfall (FK och Af) har FK gjort en 
kartläggning av 236 personer med sjukpenning i över 
två år som kategoriserats i fyra olika spår. Projektet 
som pågått från maj 2017 till 30 juni 2018 för att kunna 
slutföra arbetet med deltagare som inte kunnat 
avslutas. Under perioden har ett fåtal personer varit 
aktuella för samverkan med Af. 
 
 

  



14 
 

6. Ekonomisk uppföljning 2018-01-01 – 2018-06-30 
  

       Samordningsförbundets styrelse REDOVISAT Budget 2018 
 

       INTÄKTER 
     Bidrag staten,  kv 1+ 2, 2018 1 543 268 3 077 000 

 bidrag Skeå kommun 
 

729 000 1 458 000 
 bidrag Norsjö kommun 

 
40 500 81 000 

 bidrag Landstinget 
 

769 000 1 538 000 
 Övriga intäkter 

  
0 60 000 

 Summa redovisade intäkter 3 081 768 6 214 000 
 

       KOSTNADER 
     Inhyrd personal, ekonomiskt 

administrationsavtal 552 607 1 155 000 
 Arvode styrelsemöten + soc avg  59 754 260 000 
 Utbildning/konferens styrelsen 37 810 0 
 Utbildning konferenser  

 
35 130 175 000 

 Projektnära kostnader 
 

21 321 30 000 
 Revisorsarvode 

  
-5 000 35 000 

 Övrigt: Administrationskostnader 
   Extern utvärdering/ processtöd 48 770 160 000 

 Information/ kompetensutveckling 17 468 100 000 
 Övriga utgifter(mobil, It, representation) 5 874 0 
 

       Insatser och ESF medfinansiering: 
   Arbetsmarknadstorget 

 
788 597 1 900 000 

 MySam/ NAFS 
  

292 101 610 000 
 En bra start 

  
127 961 220 000 

 Påfart gymnasiet Norsjö 
 

179 000 358 000 
 NAFS 

   
11 199 150 000      

DUNA studiespår 
 

158 854 350 000 
 Hälsa för livet 

  
196 955 250 000 

 EFS - Hälsa Arbetsliv 
 

0 50 000 
 ESF - Co-Active, Urkraft 

 
50 000 50 000 

 ESF -Nästa steg PO2 Solkraft 0 85 000 
 ESF - Vägen Vidare, Medlefors fhsk 

 
62 500 63 000 

 Indikatorpaketet 
  

10 000 10 000 
 

       Summa redovisade kostnader 2 650 901 6 011 000 
 

       Redovisat resultat per 30/6, överskott 430 866 203 000 
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6.2 Budget och utfall första halvåret 2018 samt prognos för hela året 2018 
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjös intäkter består av de finansiella ramar som de fyra 
medlemmarna i Samordningsförbundet sätter in i förbundet som föregås av ett äskande. För 
år 2018 innebär det att staten bidrar med 3 077 000 kr och 1 458 000 kr vardera från 
Landstinget och kommunerna till det kommer 60 000 kr för administrativa tjänster som vi 
säljer till Umeåregionens SF och Lycksele- Malå SF. Totalt har Samordningsförbundet 
Skellefteå-Norsjö 6 214 000 kr i finansiell ram samt kvarstående medel (eget kapital) från 
2017, 1 291 000kr, överförs till år 2018 enligt styrelsens beslut 2018-02-21.  
 

    

         
        
        
        
        
        
        
        
        
         

 
 

Kommentar: Positivt är att 44,1 % av årets beslutade medel har förbrukats under första 
halvåret. Halvårsresultatet är 430 866 kr. Två insatser kommer inte att förbruka hela 
avsatt budet, vilket innebär ett budgetöverskott på ca 250 000 kr. 
 
Under andra halvan av 2018 kommer ytterligare två Insatser att starta upp - inrättande av  
myndighetsgemensam beredningsgrupp och extra medel till socialtjänsten för tjänst på 
AMT, budgetposter för dessa blir 300 000 kr respektive 200 000kr. 
Detta finansieras via omfördelning av budgetöverskott samt ca 50 000 kr ur det egna 
kapitalet. Prognosen för hela året tyder på en förbrukning i förhållande till budget som 
leder till ett prognostiserat underskott på ca 50 000 kr. Vi kommer då behöva använda 
delar av det egna kapitalet. Styrelsen har vid mötet 2018-02-21 beslutat att 450 000 kr av 
det egna kapitalet för 2018 kan avsättas för nya verksamheter/projekt. 

















2016 2017 2018 2019 2020 2021
TKR rev.budget Budget Prel Plan Plan Plan

Verksamhetskostnader

 - Arbetsmarknadstorget 2400 2145 1900 1800 1800 1800
Xtra 30% till IFO,Af,AME 420 420 420
Mynd.gemensam beredningsgrupp 600 610 610
 - Mynd.samverkan vuxna, MySam & NAFS 610 610 610 610 610 610
Destination Framtid- AMT 0 300
Förstärkt UngdomsCoach AMT 285 100
X-tra På Rätt Väg    FK 50% 300 300 300
X-tra På Rätt Väg    Af 50% 300 300 300
 - Projekt Ready 144 0
 - Projekt Knut`n 155 0
 - GYK kartläggning unga vuxna 20-25 år 220 0
 - Rådgivare social ekonomi 400 400
 - Medlefors Vägen vidare 0 63 63 63 63
 - Urkraft CoActive, ESF 50 50 50
 - Processkartläggning PWC 190 0
 - En bra start* SKK pilot 261 441 220
 - Påfart gymnasiet, Norsjö* 180 358 358 178
 - Förstudie psykisk hälsa 100 0
 - Livet är ditt* 424 471
Gruppverksamhet  ADHD symtom* 305 0
Hålli- Håll ut 215 0
Aktivitetscoach MySam 140 70
Destination Hälsa Norsjö 400
Långa sjukskrivnignar Fk-Af 450
Behovsinventering  motsv. NAFS 200 100
DUNA Skellefteå/Norsjö- studiespår 137 350
NAFS 150 50 50 50
 Medfinansiering * ESF-PO1  Ps Hälsa arbetsliv 50 50
Medfinansiering Nästa steg  ESF-PO2 Solkraft 85 85 85 30
Hälsa för livet 510 250
Mötesplats Castor
 - Indikatorprojektet 10 10 10 10 10 10
S:a verksamhetskostnader 6 289 6 615 4 096 4 466 4248 4130
S:a totala verksamhetskostnader 6 289 6 615 4 096 4 466 4248 4130

Utv NAFS 400 000 extra 2017

Budget 2018 plan 2019 

 Tkr 2016 2017 2018 2019

rev.budget Plan Plan Plan

Intäkter

 - Försäkringskassan 3 066 3 066 3 077 2 911
 - Skellefteå kommun 1 453 1 453 1 458 1 386
 - Norsjö Kommun 80 80 81 70
 - Västerbottens läns landsting 1 533 1 533 1 538 1 456
Övriga intäkter 98 98 60 60
 6 230 6 230 6 214 5 883

Kostnader

Verksamhetskostnader

 - Beslutad verksamhet, se bil 6 004 6 637 4 046 4 466

Ny verksamhet 400 0 0 0
 

Summa verksamhetskostnader 6 404 6 637 4 046 4 466



Verksamhetsnära kostnader

 - Extern kartläggning/analys 60 60 60 60
 - Extern utvärdering/processtöd 100 100 100 100
 - Information/gemensam komp.utveckl 220 125 100 100
Summa verksamhetsnära kostnader 380 285 260 260

Kansli-/administrativa kostnader
 - Arvoden till styrelsen 260 250 260 270
 - Arvoden till revisorer 35 35 35 37
 - Ekonomisk adm. (lokal, dator, tel) 191 192 195 200
 - Tjänsteman, + tillf anställd 870 950 960 970
 - Resor, konferenser/utbildning 175 175 175 150
 - Övrigt adm 35 30 30 30
Summa kansli/adm kostnader 1566 1632 1655 1 657

Summa kostnader 8 350 8 554 5 961 6 383

Resultat före finansiella poster -2 120 -2 324 253 -500 *tas från eget kapital

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Resultat efter finansiella poster -2 120 -2 324 253
Resultat inkl. överf. fr. föreg. år

1819 173 + 600 
* eget kapital * eget kapital

* prognos överskott 2017 ca 600 000kr
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