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Inledning 
 
Denna rapport avser aktiviteter och ekonomiskt utfall för Samordningsförbundet Umeå under 
perioden 2008-01-01 – 2008-06-30.  
 

Styrelsen 
 
I samband med att Länsarbetsnämnden avvecklades vid årsskiftet fick styrelsen delvis nya 
ledamöter. Från och med den första januari består styrelsen av: 
 
Ordinarie: 
Christer Lindvall (s) (ordförande)  Umeå kommun  
Alf Molin (tjänsteman) (vice ordförande) Försäkringskassan  
Ulf Björk (s)    Landstinget Västerbotten  
Marie-Louise Ek (tjänsteman)  Arbetsförmedlingen  
 
Ersättare: 
Anders Ågren (m)   Umeå kommun  
Kjell-Åke Johansson (tjänsteman)  Försäkringskassan  
Christer Bäckman (fp)   Landstinget Västerbotten  
Anita Berg (tjänsteman)   Arbetsförmedlingen  
 
Styrelsen har under första halvåret 2008 haft 4 sammanträden; 25/1, 7/3, 18/4, 21/5. 
 

Kansli 
 
Mikael Holmlund arbetar som ansvarig tjänsteman/samordnare i förbundet. Hans uppgift är 
att informera om samordningsförbundet, bereda ärenden till styrelsen och att koordinera 
aktiviteter kopplade till förbundets olika verksamheter. Samordnaren har också till uppgift att 
kontinuerligt följa de olika aktiviteterna som finansieras av förbundet och bistå med stöd och 
kunskap till de som ansöker om medel från samordningsförbundet. 
 
En ekonom på Umeå Fritid hanterar enligt avtal förbundets ekonomi. Dessutom finns en 
överenskommelse med Umeå kommun om hantering av löner för anställda i förbundet och till 
dess styrelse. Förbundet har även tecknat avtal gällande pensionshantering och försäkringar.   
 

Kommunikation 
 
Förbundet är numera etablerat och verksamheten är relativt känd, dock är det alltjämt viktigt 
att kommunicera den verksamhet som bedrivs i förbundet. I jämförelse med 2006 och 2007 
har behovet av presentationer av förbundet minskat. Ett antal informationstillfällen har dock 
genomförts under första halvåret, exempelvis för Socialnämnden, och delar av 
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Gymnasienämnden, närsjukvårdens koordinatorer, nätverket för psykiskt funktionshindrade 
m.fl.   
 
För tredje året anordnades en länskonferens om finansiell samordning. Denna gång var 
förbundet i Lycksele värd. De cirka 60 konferensdeltagarna bestod av en blandning av 
politiker och tjänstemän från Umeå, Skellefteå och Lycksele. 
 
I februari anordnade Samordningsförbundet tillsammans med representanter från 
huvudmännen ett seminarium för att stödja utvecklingen av arbetet inom projektet 
”Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. Vid 
seminariet deltog cirka 60 personer. I maj genomfördes ett liknande seminarium med fokus på 
projektet ”Supported Employment” med cirka 50 deltagare.  
 
Under våren togs en profil fram för Samordningsförbundet som inkluderar logotyp, 
presentationer, brevpapper, nyhetsbrev, kuvert m.m.  
 

Projekt/Verksamheter 
 
Under första halvåret har ett antal projekt diskuterats varav ett nytt har beslutats. Den första 
mars startade projektet ”Gemensamma taget – vuxna” (beslutat i november 2007) och den 
första april startade projektet ”Viva Arena” (beslutat januari 2008). Under våren avslutades 
”Förstudie unga med funktionshinder”. Följande projekt har bedrivits under året, varav det 
förstnämnda är avslutat.   
 
”Förstudie unga med funktionshinder”: Projektet var en länsomfattande förstudie som 
finansierades gemensamt av länets tre samordningsförbund (Umeå, Skellefteå och Lycksele). 
Syftet med förstudien var att ta fram en beskrivning över en förbättrad samverkansmodell 
mellan skola och myndigheter för unga med funktionshinder. I förstudien skulle också en total 
kartläggning av samtliga gymnasieungdomar med funktionshinder i Västerbottens län göras 
över tre årskullar. Förstudien pågick under perioden 2007-08-01 – 2008-03-30. Totalt stöd 
från samordningsförbunden var 280 Kkr, varav Samordningsförbundet Umeå stod för 140 
Kkr. En rapport har presenterats för de tre förbundens styrelser samt för de lokala 
samverkansgrupperna i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Den styrgrupp som bildades för 
projektet finns kvar och diskussion pågår om hur det material som tagits fram ska användas.   
 
”Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”: 
Syftet med projektet är att förstärka resursteamen på vårdcentralerna/kliniker i Umeå med 
tjänstemän från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Detta skall leda 
till tidigare insatser för de sjukskrivna. Syftet är också att verka förebyggande för att minska 
inflödet i sjukförsäkringen. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,1 miljoner för 
perioden 2007-05-01 – 2009-02-28. 
  
”Det gemensamma taget – vuxna”: Projektet är en samverkanssatsning mellan 
Arbetsförmedlingen, Umeå kommun (Socialtjänsten och Viva kompetenscentrum), 
Försäkringskassan och Psykiatrin. Målgruppen är cirka 100 personer i åldern 25-45 år med 
behov av insatser från minst två samverkansparter. Verksamheten startade i mars 2008. Totalt 
stöd från Samordningsförbundet är 2,8 miljoner under perioden 2008-03-01 – 2010-02-28. 
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Målsättningen är ett väl fungerande arbetssätt för deltagande organisationer och egen 
försörjning för deltagarna.  
 
”Supported Employment”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun 
(Socialpsykiatrin), Landstinget (Psykiatrin), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Målgruppen är cirka 100 personer med psykiska funktionshinder, där personer i åldern 18-30 
år är prioriterade. Projektet startade i maj 2006. Det totala stödet från Samordningsförbundet 
är 10,9 miljoner för perioden 2006-05-01 – 2009-12-31. Målsättningen är en fungerande 
modell för Umeå och egen försörjning för deltagarna.  
 
”Det gemensamma taget - unga”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun 
(Viva kompetenscentrum, Socialtjänsten), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Målgruppen är cirka 270 personer i åldern 18-29 år med behov av samordnade insatser. 
Projektet startade i augusti 2006. Det totala stödet från Samordningsförbundet är 7,9 miljoner 
för perioden 2006-05-01 – 2008-12-31. Målsättningen är en fungerande modell för Umeå och 
egen försörjning för deltagarna.  
 
”Ambitionshöjning Ungdomshälsan”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå 
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget. Målgruppen är personer i 
åldern 18-24 år i behov av samordnade insatser. Projektet utgör en resursförstärkning till 
Ungdomshälsan och påbörjades i september 2006. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 
1,4 miljoner för perioden 2006-09-01 – 2008-12-31.  
 
 ”Rehabiliterande undervisning av SFI-elever”: Projektet är en samverkanssatsning mellan 
Umeå kommun (Viva kompetenscentrum), Landstinget (Psykiatrin, Ersboda vårdcentral) och 
Arbetsförmedlingen Umeå. Målgruppen är cirka 80 personer i åldern 18-30 år med 
invandrarbakgrund. Verksamheten startade i januari 2007. Totalt stöd från 
Samordningsförbundet är 1,4 miljoner för perioden 2007-01-01 – 2008-12-31. Målsättningen 
är att deltagarna skall uppnå språkfärdighet för att ta sig vidare mot egen försörjning.  
 
”KrAmi”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Socialtjänsten), 
Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Målgruppen är cirka 70 personer i åldern 18-35 år 
som varit straffade och är i behov av samordnande insatser för att få ett arbete. Projektet 
startade i mars 2007. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 1,6 miljoner för perioden 
2007-01-01 – 2008-12-31. Målsättningen är en fungerande modell för Umeå och egen 
försörjning för deltagarna.  
 
”Viva Arena”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Socialtjänsten, 
Viva kompetenscentrum), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Totalt stöd från 
Samordningsförbundet är 639 Kkr för perioden 2008-04- 01 – 2009-06-30. Syftet är att 
utveckla en verksamhet som på sikt kan anställa människor med särskilda hinder. 
 

Uppföljning/utvärdering 
 
Förbundet har ansvaret för uppföljning och utvärdering av de projekt som man finansierar. 
För att göra det används ett antal olika metoder.  
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En grundmodell som kallas ”självvärdering” används i de fall det anses lämpligt. Modellen 
bygger på att projekten själva dokumenterar sin verksamhet o kritiskt reflekterar över den. 
Modellen är uppbyggd enligt en särskild struktur där förutsättningar, process och resultat ska 
belysas.  
 
Självvärderingens brist är att den kan uppfattas som subjektiv. För att komma till rätta med 
det ska en ”extern medbedömare” utses till projekten. Syftet med den externa bedömaren är 
att tillföra en utomståendes synpunkter. Så här långt har förbundet en ”medbedömare” knuten 
till sig och det är Birgit Högberg för projekten ”Det gemensamma taget – unga” och 
”KrAmi”. 
  
I några fall används extern utvärdering. Curt Edlund har anställts som utvärderare för 
projektet ”Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten”. Projektet ”Supported Employment” utvärderas av Socialpsykiatriskt 
kunskapsforum och för projektet ”Gemensamma taget – vuxna” kommer företaget ”Pay-off” 
att genomföra en samhällsekonomisk analys.   
 
Alla insatser som finansieras helt eller delvis med statliga samverkansmedel ska registreras i 
SUS (Systemet för uppföljning av samverkansinsatser). Detta har inte fungerat på ett 
tillfredställande sätt tidigare. Under våren har detta dock åtgärdats då medarbetare i projekten 
fått utbildning och behörighet att registrera i systemet. Alla deltagare är ännu ej registrerad 
men bedömningen är att detta ska vara gjort tidigt under hösten.  
 
Styrelsen har uttalat en vilja att studentarbeten ska utgöra en del av uppföljning/utvärdering av 
förbundets projekt. Med anledning av detta anlitades studenter från programmet för personal- 
och arbetslivsfrågor för att göra uppföljningar av projekten ”Det gemensamma taget – unga” 
och ”Rehabiliterande undervisning av SFI-elever” under våren. Deras arbete redovisades 
muntligt och skriftligt.  
 
Nedan följer en sammanställning på hur de pågående projekten följs upp: 
 
Supported Employment 
 

Självärdering  
SUS 
Extern utvärdering (Socialpsykiatrisk 
Kunskapscentrum) 
 

Det gemensamma taget - unga 
 

Självvärdering  
SUS 
Extern medbedömare (Birgit Högberg) 
 

Ambitionshöjning Ungdomshälsan 
 

Rapportering på samma sätt som till 
huvudmännen 
 

Rehabiliterande undervisning för SFI-elever 
 

Självärdering  
SUS 
Studentarbete (våren -08) 
 

KrAmi 
 

Självärdering  
SUS 
Extern medbedömare (Birgit Högberg) 
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Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten 
 

Extern utvärdering (Curt Edlund) 
SUS 

Förstudie unga med funktionshinder 
 
Det gemensamma taget – vuxna 
 
 
 
Viva Arena 
 
 

Slutrapport/Seminarium april 2008 
 
Självärdering 
SUS 
Samhällsekonomisk analys (Pay-off) 
 
Rapport till förbundet o huvudmännen 

Resultat i projekten 
 
I bilaga 1 redovisas verksamheternas resultat från det att de startade t.o.m. 2008-06-30. 
Resultatredovisningen delas upp i ”korta insatser”, ”medellånga insatser” och ”långa 
insatser”. ”Korta insatser” är allt från enstaka samtal till något längre stödinsatser. 
”Medellånga insatser” är från cirka 2 till 6 månader och ”långa insatser” är mer än sex 
månader. 
  
I bilagan redovisas följande uppgifter; beräknat antal deltagare, antalet deltagare hittills, 
deltagare i arbete och studier, antal som avbrutit, antal som fortfarande är kvar i åtgärden och 
antalet som avslutat insatsen utan att gå vidare till arbete eller studier.  
 
Beräknat antal deltagare gäller för hela projekttiden och är det uppskattade antal som 
fastställts i det avtal som ingåtts när projektet startade/förlängdes. Antal deltagare hittills är de 
faktiska deltagarna fr.o.m. projektstarten t.o.m. 2008-06-30. De procenttal som uppges är 
andelen av antalet deltagare hittills. 
 
I de projekt som finansieras av förbundet görs andra insatser än sådana som har direkt med 
individer att göra. Dessa redovisas inte här utan mer finna att läsa i de rapporter som vart och 
ett av projekten sammanställer två gånger per år.   
 
Supported Employment: sedan projektet startade i augusti -06 har man jobbat med 62 
individer, varav 42 är kvar i projektet. Hittills har 14 fått arbete eller gått vidare till studier 
vilket motsvarar 22 % av dem som påbörjat projektet. Sen föregående kvartalsredovisning i 
mars -08 har 6 personer ytterligare fått arbete eller gått vidare till studier. Detta motsvarar en 
ökning från 13 % till 22 % av deltagarna. Målsättningen är 40 % i arbete eller studier.  
 
Rehabiliterande undervisning för SFI-elever: Projektet har två delar, dels en särskild klass 
för traumatiserade elever och dels en kurator vars uppgift är att stötta skolans elever samt vara 
koordinator för samverkan med myndigheter och vården. I den särskilda klassen har så här 
långt 14 elever deltagit varav 8 gått vidare i sina studier eller till arbete, detta motsvarar 57 % 
av deltagarna. Vidare har kuratorn arbetat med 114 elever i form av olika stödinsatser.  
 
Gemensamma taget – unga: Projektet består av ett antal insatser varav en är trainee-
programmet Access. Access startade i augusti -06 och totalt har 19 grupper påbörjats. 188 
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ungdomar har deltagit i programmet varav 78 har fått arbete eller gått till studier. 
Måluppfyllelsen är 41 % vilket ska jämföras med målet som är 65 %. Under året har 
programmet förändrats och det finns numera en individuell variant på Access. Målet för den 
insatsen är att deltagaren ska gå vidare till annan insats. Detta förklarar till en viss del att 
måluppfyllelsen är lägre än den förväntade. Inom ramen för projektet har programmet 
”Ambassadör” startat under året, dock har inga ungdomar funnit inne i programmet under 
första halvåret -08.  
 
KrAmi: Projektet startade i mars -07. Totalt har 44 individer deltagit i projektet. Man har haft 
stora avhopp på grund av att många deltagare inte klarat de krav som ställs i form av 
drogfrihet, att följa ordningsregler m.m. 18 personer har fått arbete eller gått vidare till 
studier, vilket motsvarar 41 % av dem som deltagit i projektet. Detta ska jämföras med målet 
som är 50 %. Det finns goda skäl att tro att målet ska nås.  
  
Samverkan Närsjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten: 
Projektet startade i maj 2007 och har varit i gång i lite drygt ett år. Totalt omfattar projektet 
tio hälsocentraler och sex klinker. Arbetet kom igång relativt fort på de flesta hälsocentraler, 
medan det tog längre tid på klinikerna. Den längre starttiden på klinikerna beror fram för allt 
på att det länge inte fanns koordinatorer utsedda på några av klinikerna.  Det sistnämnda är en 
förutsättning för att projektet ska bli framgångsrikt. Sen projektstart har totalt cirka 240 
individärenden hanterats inom ramen för projektet.  
 
Ambitionshöjning Ungdomshälsan: Under året som gått har totalt 759 ungdomar fått stöd 
och hjälp från ungdomshälsan. Det är svårt att skatta hur stor del av detta som kan tillskrivas 
ambitionshöjningen. Vi har valt att använda antalet anställda som förbundet finansierar/antalet 
anställda för att få fram en fördelningsnyckel. Med denna nyckel skulle cirka 120 unga fått 
stöd som en följd av förbundets delfinansiering.  
 
Det gemensamma taget – vuxna: Projektet startade i mars -08 och sen dess har tre grupper 
startat. Hittills har man haft 15 deltagare varav 1 har fått arbete. Projektet är fortfarande i ett 
startskede.  
 
Sammanfattningsvis har 818 individer fått stöd i projekten. Detta fördelas på 76 individer i 
långa insatser, 247 individer i medellånga insatser och 495 individer i korta insatser. Så här 
långt har 28 % av deltagarna i långa insatser fått jobb eller gått vidare till studier och 36 % i 
medellånga insatser. Könsfördelningen i långa insatser är 57 % män och 43 % kvinnor. I 
medellånga insatser är motsvarande siffra 63 % män och 37 % kvinnor. I korta insatser är 
siffrorna 45 % män och 55 % kvinnor.  
 

Nationella och regionala nätverk 
 
På nationell nivå anordnar Sveriges kommuner och landsting årliga konferenser för 
samordningsförbunden. Under första halvåret 2008 anordnades en konferens i april där 
förbundets samordnare deltog. Vid den konferensen beslutades att tillsätta en arbetsgrupp vars 
uppgift är att ta fram ett förslag på en nationell intresseorganisation för samordningsförbund. 
 
Förbundets samordnare deltog också vid arbetsmarknadsdagarna som även de anordnas av 
Sveriges kommuner och landsting.   
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På regional nivå är samverkan väl utvecklad mellan förbunden i Umeå, Skellefteå och 
Lycksele. De tre förbundens tjänstemän har under året träffats cirka en gång i månaden. 
Årligen anordnas också en konferens där styrelser, samordnare, lokala samverkansgrupper 
med flera deltar.  
 

Ekonomisk redovisning med kommentarer 
 
Under första halvåret har ett projekt avslutats (Förstudie unga med funktionshinder). De ej 
upparbetade medlen från det projektet, 36 Kkr, har återförts som minskad kostnad. Arbetet 
fortgår med att stötta de projekt som är beslutade. Stor kraft läggs hela tiden på att stimulera 
till nya ansökningar samt att tillföra resurser, kompetens och verktyg för utvärdering av 
projekten.  
 
Samtliga av de beslutade verksamheterna utom projektet ”Gemensamma taget – 
Försäkringskassan”, har under halvåret genererat kostnader. Den totala verksamhetsvolymen 
är något högre än motsvarande period föregående år, vilket innebär ett negativt resultat i 
verksamheten uppgående till -157 Kkr. De finansiella intäkterna medför dock att periodens 
nettoresultat ändå blir positivt, + 401 Kkr.  
 
Intäkterna från huvudmännen har ett utfall som är exakt lika med vad som budgeterats.  
 
Projektkostnaderna för beslutade projekt vid budgettillfället november 2007 har uppgått till 
3 988 Kkr för första halvåret. Detta ska ställas i relation till en beslutad helårsbudget för 
motsvarande projekt på 11 045 Kkr. Det är två projekt som avviker med en lägre förbrukning 
än budgeterat, dessa är ”Gemensamma taget - unga” och ”Samverkan närsjukvård, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. Beträffande det förstnämnda 
beror den lägre förbrukningen på att projektets förlängts och att det finns ett överskott från 
tidigare år. Detta gör att projektet får en annan fördelning av kostnadsförbrukningen över tid. 
Angående ”Samverkan närsjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten” beror den lägre förbrukningen på att vi justerat för en lägre kostnad för 
personal i projektet.  
 
Projektkostnader för vid budgettillfället ej beslutade projekt understiger med stor marginal det 
budgeterade. Avvikelsen beror på att det ej inkommit ansökningar om nya projekt i den 
omfattning som vi bedömt. De två nya projekt som beslutas under året ligger dock i nivå med 
respektive budget.   
  
Utbetalningar av rekvirerade medel från projekten har ökat avsevärt jämfört med motsvarande 
period föregående år. Första halvåret 2008 betalades sammanlagt 7 723 Kkr ut via 15 
rekvisitioner, jämfört med 1 170 Kkr via 3 rekvisitioner första halvåret 2007.  
 
Projektnära kostnader har ett utfall på 119 Kkr jämfört med 592 Kkr i budget. Den något låga 
upparbetningen förklaras av att utvärderingen för ”Samverkan närsjukvård, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten” har varit i ett skede där 
förbrukningen är låg. Detta förväntas dock öka under hösten. En annan förklaring är att den 
samhällsekonomiska analysen i projektet ”Gemensamma taget – vuxna” kommer igång först 
under hösten.  
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Kansli/administrativa kostnader uppgår till 462 Kkr, vilket ligger väl mot årsbudgeten på 
1 091 Kkr.  
 
Finansiella intäkter uppgår till 558 Kkr att ställa mot de 1 020 Kkr som budgeterats för året.  
 
Nedan redovisas halvårsutfall och helårsbudget 2008 samt resultat och balansräkningar för 
första halvåren 2007 och 2008.  
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Utfall och Budget 2008    
Enhet : Kkr (Tusentals kr)  2008 2008
  Utfall 6 mån Budget 12 mån 
Intäkter     
 - Försäkringskassan i Västerbotten  2 500  5 000
 - Umeå kommun  1 250  2 500
 - Västerbottens läns landsting  1 250  2 500
Summa intäkter  5 000  10 000
     
Kostnader     
Projektkostnader     
 - Supported Employment  -1 572  -3 255
 - Gemensamma Taget  -960  -3 855
 - Ungdomshälsan  -300  -736
 - Gemensamma Taget, Försäkringskassan  0  0
 - Utvärdering, Supported Employment  -75  -150
 - Rehab undervisning SFI-elever  -462  -624
 - Krami  -453  -945
 - Närsjukvård  -149  -1 428
 - Förstudie Unga Funktionshindrade not 1 -17  -52
S:a beslutade projektkostnader nov 2007  -3 988  -11 045
 - Gemensamma Taget Vuxna  -460   
 - VIVA Arena  -128    
S:a projektkostnader beslutade efter nov 2007 -588  -5 950
Summa projektkostnader  -4 576  -16 995
not 1= detta projekt är avslutat och 36 kkr har ej förbrukats och då återförts som minskad 
kostnad  
     
Projektnära kostnader     
 - Extern kartläggning/analys  0  -100
 - Extern utvärdering  -92  -412
 - Information, info-material  -27  -80
Summa projektnära kostnader  -119  -592
     
Kansli-/administrativa kostnader     
 - Arvoden till styrelsen  -65  -160
 - Arvoden till revisorer  3  -37
 - Ekonomisk administration  -66  -132
 - Tjänsteman, 1,0 årsarbetare  -282  -582
 - Lokal, dator, telefon, mm för tjm  -31  -50
 - Fortbildning för tjm  0  -30
 - Resor, konferenser  -20  -60
 - Övrigt adm  -1  -40
Summa kansli/adm kostnader  -462  -1 091
     
Summa kostnader  -5 157  -18 678
     
Resultat före finansiella poster  -157  -8 678
     
Finansiella intäkter  558  1 020
     
Resultat efter finansiella poster  401  -7 658
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Resultaträkningar   2008-01-01   2007-01-01   
Enhet : Kkr (Tusentals kr)   - 2008-06-30   - 2007-06-30   
        
Verksamhetens  intäkter Not 1 5 000  5 000   
        
Verksamhetens kostnader  -5 157  -4 888   
        
Verksamhetens resultat  -157  112   
       
Finansiella kostnader  0  0   
Finansiella intäkter Not 2 558  377   
       
Extraordinära intäkter  0  0   
Extrordinära kostnader  0  0   
       
Periodens nettoresultat  401  489   
           
      
           
Balansräkningar   2008-06-30   2007-06-30   
Enhet : Kkr (Tusentals kr)      
       
Tillgångar      
       
Summa anläggningstillgångar  0  0   
       
Fakturafordringar  0  0   
Övr kortfr fordringar Not 3 104  0   
Upplupna intäkter Not 2 558  377   
Bank, checkräkning  25 774  26 520   
       
Summa omsättningstillgångar  26 436  26 897   
       
Summa tillgångar  26 436  26 897   
       
Eget kapital och skulder      
       
Balanserad vinst  16 296  15 979   
Periodens resultat  401  489   
       
Summa eget kapital  16 697  16 468   
       
Leverantörsskulder  447  37   
Övriga kortfristiga skulder Not 4 4 292  5 392   
Förutbetalda intäkter Not 1 5 000  5 000   
       
Summa skulder  9 739  10 429   
       
Summa eget kapital och skulder  26 436  26 897   
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Noter 
      
Not 1      
Årsintäkt från huvudmän, 10 Mkr, har periodiserats med i genomsnitt 833,3 kkr per månad.  
Förutbetalda intäkter, 5,0 Mkr, är vad som återstår att resultatföra de kommande sex månaderna. 
      
Not 2      
"Finansiella intäkter" resp "Upplupna intäkter" avser upplupna ränteintäkter på checkkonto.   
      
Not 3      
Fordran utgörs av samordningsförbunden i Skellefteå och Lycksele's andelar i projektet "Förstudie, 
unga med funktionshinder”.  
      
Not 4   2008-06-30  2007-06-30  
Övriga kortfristiga skulder, utgörs 
av:      
 - Upparbetade projektkostnader   4 247  5 352  
 - Upparbetade lönekostnader, utvärderare 66  0  
 - Skuld Ernst & Young, revision  0  8  
 - Skuld Uk och VLL, revision  6  0  
 - Nettoskuld Skatteverket   -60  17  
 - Upplupna soc avg avtalade  29  15  
 - Övriga kortfristiga skulder  4  0  
  4 292  5 392  
 

Framtida utveckling (hösten 2008) 
 
Från och med första juli införs ”rehabiliteringskedjan” vilken förväntas få stor påverka för de 
enskilda och ställa nya krav på våra huvudmän, men även på samordningsförbunden. Kraven 
på huvudmännen kommer att yttra sig i behov av snabbare kontakter mellan sjukvården och 
försäkringskassan, såväl som på arbetsförmedlingen vad gäller behovet av insatser för 
personer med sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning. 
 
I både styrelsen och den lokala samverkansgruppen diskuteras frågan om vilken roll 
Samordningsförbundet kommer att spela i detta. Konkret kommer förbundet att stå värd för 
tre semiarier i oktober inom ramen för projektet ”Samverkan Närsjukvård – 
Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och socialtjänsten” med särskild fokus på 
”rehabiliteringskedjan”. 
 
Den lokala samverkansgruppen har i sin handlingsplan prioriterat att ta fram en ansökan om 
ett projekt för individer med sjukpenning/sjukersättning även detta med införandet av 
”rehabiliteringskedjan” som bakgrund. Under hösten skall styrelsen ta fram en 
verksamhetsplan för 2009 viken kan komma att präglas av det ovan skrivna. 
 
Förbundet finansierar vid halvårskiftet åtta projekt. En viktig uppgift för förbundet är att bistå 
dessa verksamheter. Ett exempel på stöd är att förbundet under hösten kommer att vara värd 
för ett seminarium angående projektet ”Supported Employment”. Vid årsskiftet eller strax 
därefter går besluten ut för fem av de nu pågående projekten. Samtliga av dessa har flaggat för 
att de kommer att söka förlängning.  
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Att sprida kunskap om förbundets aktiviteter är alltjämt viktigt. Under hösten kommer 
informationsinsatser att göras på Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och Försäkringskassan 
för att öka kunskapen om pågående projekt.  
 
En annan viktigt uppgift för förbundet är att fortsätta förbättra rutiner för uppföljning och 
utvärderingen. Under hösten förväntas samtliga individer som deltar/deltagit i projekten att 
vara registrerad i SUS. Vidare kommer en första utvärderingsrapport gällande ”Supported 
Employment” att lämnas av Socialpsykiatriskt kunskapscentrum. Under hösten kommer också 
en samhällsekonomisk analys av projektet ”Det gemensamma taget – vuxna” att påbörjas.  
 
Den statistik som tas fram av förbundet ska vidareutvecklas och kompletteras med bland 
annat ”försörjningsmått”. 
 
Regionalt fortsätter de tre förbunden i länet att utveckla sin samverkan. Det finns en uttalad 
vilja i de tre förbunden att även utveckla samverkan med förbunden i grannlänen. På nationell 
nivå kommer den arbetsgrupp som utsågs att ta fram ett förslag på en intresseorganisation för 
samordningsförbunden att presentera sitt arbete. 
 

Underskrifter 
Styrelsen för Samordningsförbundet Umeå 2008-09-05 
 
 
__________________________________ _______________________________ 
Ordförande Christer Lindvall  Vice ordförande Alf Molin 
 
 
__________________________________ _______________________________ 
Ledamot Marie-Louise Ek   Ledamot Ulf Björk 
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Bilaga 1 Resultatredovisning 


