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1. INLEDNING 

 
Denna rapport avser aktiviteter och ekonomisk utfall för Samordningsförbundet Umeå under 
perioden 2009-01-01 – 2009-06-30.  

2. STYRELSEN 

Styrelsen har under perioden bestått av följande ledamöter:  
 
Ordinarie: 
Christer Lindvall (s) (ordförande)  Umeå kommun  
Kjell-Åke Johansson (tjänsteman) (vice ordförande) Försäkringskassan  
Ulf Björk (s)    Landstinget Västerbotten  
Marie-Louise Ek (tjänsteman)  Arbetsförmedlingen  
 
Ersättare: 
Anders Ågren (m)   Umeå kommun  
Lars Ågren (tjänsteman)   Försäkringskassan  
Christer Bäckman (fp)   Landstinget Västerbotten  
Anita Berg (tjänsteman)   Arbetsförmedlingen  
 
Styrelsen har under första halvåret 2009 haft 4 sammanträden; 6/2, 20/3, 19/5 och 17/6.  
 

3. KANSLI 

 
Mikael Holmlund arbetar som ansvarig tjänsteman i förbundet. Hans uppgift är att sprida 
kunskap och informera om samordningsförbundet, bereda ärenden till styrelsen och att 
koordinera de aktiviteter som uppstår inom ramen för verksamheten. Tjänstemannen 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.   
 
Förbundet har också anställt Curt Edlund på deltid för att utvärderar projektet ”Samverkan 
Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. För 
projekten ”Ungdomstorget” och ”KrAmi” har förbundet anställt Birgit Högberg som 
medbedömare. Vidare har fil dr Owe Grape fil dr Jens Ineland under året deltidsanställts för 
att utvärdera projektet ”Ungdomstorget”.  
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4. BEREDNINGSGRUPPEN 

 
Som stöd till förbundet finns en beredningsgrupp bestående av chefstjänstemän från 
förbundets huvudmän. Beredningsgruppen kan dels själva initiera aktiviteter, dels verka för 
att andra funktioner/verksamheter hos respektive huvudman initierar aktiviteter/projekt som 
förbättrar rehabilitering. Beredningsgruppen utgör även en remissinstans för förbundet.  
 
Beredningsgruppen sammanträder var sjätte vecka och anpassar sin sammanträdesplanen efter 
Samordningsförbundets styrelse. Målsättningen är att Beredningsgruppen ska sammanträder 
cirka två veckor före Samordningsförbundets styrelse, detta för att få möjlighet att bereda 
ärenden.  
 
I juni genomförde beredningsgruppen en planeringsdag där extern hjälp anlitades. Syftet med 
dagen var att starta upp en process mot att jobba än mer strategiskt. Den påbörjade processen 
kommer att leda fram till en handlingsplan för åren 2010-2012.  
 
Beredningsgruppens sammansättning: 
 
Lars Ågren (ordf), Försäkringskassan  
Anki Andersson, Landstinget 
Carola Larsson, Arbetsförmedlingen 
Tony Källman, Umeå kommun, socialtjänsten  
Mikael Holmlund, Samordningsförbundet 
 
Beredningsgruppen rapporterar regelbundet till förbundets styrelse.  

5. KOMMUNIKATION 

 
Att kommunicera med huvudmännen och andra aktörer är viktigt och är alltid en prioriterad 
uppgift för förbundet. Information om förbundet och/eller de verksamheter som finansieras av 
förbundet ges regelbundet i olika sammanhang.  
 
Enligt förbundets kommunikationsplan ska information spridas om beslutade insatser via 
media. I mars anordnades en presskonferens med anledning av att projektet ”Ungdomstorget” 
skulle starta. Presskonferensen lede till inslag i Sveriges radio P4 och Västerbottensnytt. 
Dessutom skrev både Västerbottens Kuriren och Västerbottens Folkblad artiklar om projektet. 
I april skrev Västerbottens Kuriren en artikel om Samordningsförbundet med fokus på 
projektet ”Gemensamma taget – vuxna”  
 
För fjärde året anordnades en länskonferens om finansiell samordning. Denna gång var 
förbundet i Skellefteå värd och årets tema var implementering av verksamheter. De cirka 60 
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konferensdeltagarna bestod av en blandning av politiker och tjänstemän från Umeå, Skellefteå 
och Lycksele. 
 
Det är inte bara på regional nivå som samarbetet mellan samordningsförbund är gott, utan 
även nationellt. Detta tar sig bland annat i uttryck i att studiebesök genomförs. Under första 
halvåret 2009 har vi i Umeå tagit emot ett antal studiebesök, bland annat från Östersund och 
Skellefteå. Tidigare har bland annat Samordningsförbundet Haninge besökt Umeå för att 
studera hur vi arbetat med Supported Employment.  
 
I januari anordnade Samordningsförbundet en utbildningsdag angående sekrettes i samverkan. 
Målgruppen var de som jobbar i projektet ”Samverkan Närsjukvård, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”. I slutet av mars anordnade förbundet en 
utbildningsdag där ämnet var neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En erkänt skicklig 
psykolog föreläste och cirka 80 personer från förbundets huvudmän deltog. Vidare förläste 
förbundets samordnare tillsammans med processledaren för sjukskrivningsprocessen om hur 
vi arbetar med samverkan mellan sjukvård och myndigheter här i Umeå, inför cirka 150 
åhörare.  
 
I månadsskiftet april-maj anordnade Samordningsförbundet tillsammans med representanter 
från huvudmännen tre seminarier för att stödja utvecklingen av arbetet inom projektet 
”Samverkan hälso- och sjukvård – Försäkringskassan – Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten”. Totalt deltog cirka 150 personer vid dessa tillfällen.  
 
Att ha en fungerande webblösning är viktigt för en fungerande kommunikation. Därför togs i 
december 2008 en ny modern hemsida fram för de tre samordningsförbunden i länet med 
adressen http://www.samordningsforbund.se. Sidan har under året vidareutvecklats. 
  

6. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETER OCH MÅLGRUPPER  

 
Målgruppen för finansiell samordning i Umeå är personer i förvärvsaktiv ålder med behov av 
insatser från flera rehabiliteringsaktörer. Ungdomar, funktionshindrade och kvinnor med 
utländsk bakgrund ska under året prioriteras. Målgruppens storlek beräknas uppgå till 5 % av 
den yrkesverksamma befolkningen, vilket för Umeås del motsvarar cirka 3 722 personer i 
åldern 18-64 år. 
  
Sedan starten i juni 2005 och t.o.m. halvårsskiftet 2009 har samordningsförbundet beslutat om 
finansiering av totalt 14 verksamheter/projekt. Av dessa avser 11 samordnad rehabilitering för 
individer och 3 kartläggning.  
 
Under första halvåret 2009 har ett antal projekt diskuterats varav fem nya har beslutats. 
Dessutom har tre projekt beviljats förlängning. De sistnämna är ”Samverkan Närsjukvård, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten”, KrAmi och VIVA Arena. De för 
året nya verksamheterna är: 
 
”SEsam” Projektet finansieras till 40 % av ESF-rådet. Samordningsförbundet är en av de 
nationella medfinansiärerna. SEsam ägs af KFUM Norrbyskär och innefattar tre delar, SEsam 
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Stegen, SEsam intern och SEsam extern. Den förstnämnda är ett s.k. ”lågtröskelalternativ” för 
unga med särskilda behov. SEsam intern är arbetsträning inom KFUM:s verksamheter och 
SEsam extern är arbetsträning på den reguljära arbetsmarknaden. Totalt stöd från 
Samordningsförbundet är 1,2 miljoner under perioden 2009-06-30 – 2012-12-31. SEsam 
beräknar tillhandahåller 60 platser.  
 
”Steget vidare” Inom förstudien som ägs av Arbetsförmedlingen kommer följande att 
utredas; förrehabilitering i två delar, innefattande tidiga insatser för individer som har mindre 
än 10 timmars aktivitetsförmåga. Samt en förberedande insats för individer som är på väg in i 
samverkan. I förstudien ska man också ta fram metoder för att jobba med arbetsgivare och i 
detta även utreda hur man kan utveckla samverkan med aktörer i tredje sektorn. Vidare ska 
det göra en målgruppskartläggning m.m. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 250 tkr 
och förstudien beräknas pågå under perioden 2010-02-01 – 2010-07-30.  
 
”Neuropsykiatriska utredningar” Samordningsförbundet har beslutat att delfinansiera 
70 neuropsykiatriska utredningar under perioden 2009-09-01 – 2011-06-30. Utredningarna 
utförs av Björkgården i Sävar och totalt stöd från förbundet är 660 tkr.  
 
”Förstudie kvinnor med invandrarbakgrund” Projektet är en förstudie där målgruppen 
består av invandrade kvinnor. Målet med studien är att utreda situationen för målgruppen 
samt att ta fram en projektbeskrivning som anger hur man ska arbeta vidare med målgruppen 
för att stödja dem att hitta en egen försörjning. Förstudien pågår under perioden 2009-04-01 – 
2009-10-14 och det totala stödet från Samordningsförbundet är 270 tkr.  
 
Sedan tidigare finns åtta projekt/verksamheter som var pågående vid inledningen av året. 
Dessa är:  
 
”Gemensamma taget – vuxna”: Projektet är en samverkanssatsning mellan 
Arbetsförmedlingen, Umeå kommun (Socialtjänsten och VIVA kompetenscentrum), 
Försäkringskassan och Psykiatrin. Målgruppen är cirka 80-100 personer i åldern 25-45 år med 
behov av insatser från minst två samverkansparter. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 
2,8 miljoner under perioden 2008-03-01 – 2010-02-28. Målsättningen är ett väl fungerande 
arbetssätt för deltagande organisationer och egen försörjning för deltagarna.  
 
”VIVA Arena”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun (Socialtjänsten, 
VIVA Kompetenscentrum), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att utveckla 
en verksamhet som på sikt kan anställa människor med särskilda hinder. Målgruppen är cirka 
femton personer som förväntas få anställning i verksamheten. Totalt stöd från 
Samordningsförbundet är 1,4 miljoner för perioden 2008-04- 01 – 2010-12-31.  
 
”Ungdomstorget”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Syftet är att genom samlokalisering skapa en 
sammanhållen mötesplats, där arbetssökande unga med särskilda behov kan få det stöd de 
behöver. Den uppskattade målgruppen är cirka 600 ungdomar i åldern 16-29 år. Totalt stöd 
från Samordningsförbundet är 9,6 miljoner för perioden 2009-01-01 – 2011-12-31.  
 
”Samverkan Hälso- och sjukvård – Försäkringskassan - Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten”: Syftet med projektet är att förstärka resursteamen på vårdcentralerna/ 
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kliniker i Umeå med tjänstemän från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten. Detta skall leda till tidigare insatser för den sjukskrivne och parallella 
processer. Syftet är också att verka förebyggande för att minska inflödet i sjukförsäkringen. 
Det totala stödet från Samordningsförbundet är 5,3 miljoner för perioden 2007-05-01 – 2010-
12-31. Målgruppen består av personer som antingen riskerar sjukskrivning, är på väg in i en 
sjukskrivning eller är inne i en sjukskrivning.  
 
”Supported Employment”: Projektet är en samverkanssatsning mellan Umeå kommun 
(Socialpsykiatrin), Landstinget (Psykiatrin), Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
Målgruppen är cirka 100 personer med psykisk funktionsnedsättning, där personer i åldern 
18-30 år är prioriterade. 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.  
 
”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. Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,1 miljoner för perioden 2006-09-
01 – 2009-12-31.  
 
”Rehabiliterande undervisning av SFI-elever”: Projektet är en samverkanssatsning mellan 
Umeå kommun (VIVA Kompetenscentrum, Socialtjänsten), Landstinget (Psykiatrin, Ersboda 
hälsocentral) och Arbetsförmedlingen. Målgruppen är personer med invandrarbakgrund. 
Totalt stöd från Samordningsförbundet är 2,0 miljoner för perioden 2007-01-01 – 2009-12-31. 
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 120 personer i åldern 18-35 år 
som varit straffade och är i behov av samordnande insatser för att få ett arbete. Totalt stöd 
från Samordningsförbundet är 2,0 miljoner för perioden 2007-01-01 – 2009-12-31. 
Målsättningen är en fungerande modell för Umeå och egen försörjning för deltagarna.  
 
Dessutom finns ett ytterligare projekt som av administrativa orsaker särredovisats i den 
ekonomiska redovisningen och det är utvärderingen av ”Supported employment”. Orsaken till 
särredovisningen är att överenskommelser slöts med inblandade parter efter att projekten 
startat.  
 

7. UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING 

 
Ett stort ansvar vilar på Samordningsförbundet att följa upp de verksamheter som man 
finansierar. Under våren reviderade förbundet sitt sätt att följa upp projekten då den 
självvärderingsmodell som vi tidigare använt ersattes av en rapportmall. Syftet med 
förändringen var att underlätta för projekten samt att ge styrelsen en mer hanterbar 
information om hur de olika verksamheterna utvecklas och vilka resultat de når.  
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I några fall används extern utvärdering. Under innevarande år har förbundet fyra personer 
anställda som på olika sätt har uppföljning/utvärderingsuppdrag. Curt Edlund utvärderar 
projektet ”Samverkan Hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten”. Birgit Högberg är medbedömare för projekten ”Ungdomstorget” och 
”KrAmi”. För ”Ungdomstorget” ansvarar Ove Grape och Jens Ineland för utvärderingen.    
 
Styrelsen har uttalat en tydlig ambition att anlita studenter för uppföljnings-
/utvärderingsuppdrag. Hittills under året har dock inga studentuppdrag genomförts men 
planering pågår inom bland annat utvärderingen av ”Ungdomstorget”. 
  
Alla insatser som finansieras helt eller delvis med statliga samverkansmedel ska registreras i 
SUS (Systemet för uppföljning av samverkansinsatser). Detta görs från och med 2008 i den 
utsträckning det är möjligt.  
 
I projektet ”Gemensamma taget – vuxna” genomförs en samhällsekonomisk analys som ett 
pilotförsök.  
 
Nedan följer en sammanställning på hur de pågående projekten följs upp: 
 
Samverkan Hälso- och sjukvård, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och 
Socialtjänsten 
 

Extern utvärdering (Curt Edlund) 
 
 

Gemensamma taget – vuxna Rapport enligt mall 
SUS 
Samhällsekonomisk analys (pay-off) 
 

Supported Employment 
 

Rapport enligt mall 
SUS 
Extern utvärdering (Socialpsykiatrisk 
Kunskapscentrum) 
 

Ambitionshöjning Ungdomshälsan 
 

Rapportering på samma sätt som till 
huvudmännen 
 

Rehabiliterande undervisning för SFI-elever 
 

Rapport enligt mall 
SUS 
Studentarbete 
 

KrAmi 
 

Rapport enligt mall 
SUS 
Extern medbedömare (Birgit Högberg) 
 

VIVA Arena Rapportering till förbundet 
 

Ungdomstorget Rapport enligt mall (Separata rapporter för 
Access, Ambassadör och Design for me)  
Extern utvärdering (Ove Grape och Jens 
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Ineland) 
Studentarbete 
 

SEsam Rapport enligt ESF – rådets riktlinjer 
Extern utvärdering (En del av 
Ungdomstorgets utvärdering) 
 

Neuropsykiatriska utredningar Rapportering till förbundet 
 

Förstudie Steget vidare Plan för genomförarprojekt 
 

Förstudie Invandrarkvinnor Plan för genomförarprojekt 
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8. RESULTAT I PROJEKTEN 

 
I bilaga 1 redovisas verksamheternas resultat från att projektet startade t.o.m. 2009-06-31. 
Resultatredovisningen delas upp i ”korta insatser” ”medellånga insatser” och ”långa insatser”. 
”Kort insatser” är allt från enstaka samtal till något längre stödinsatser. ”Medellånga insatser” 
är från 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 arbetet 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. 2009-06-30. De procenttal som uppges är 
andelen av ”antalet deltagare hittills”. 
 
Samordningsförbundet kommer i sin årsrapport att mer i detalj redovisa de olika projekten. 
För ytterligare information hänvisas till de olika projektens halvårsrapport för 2009. Dessa 
rapporter finns tillgängliga på www.samordningsforbund.se/umea 
 

9. NATIONELLA OCH REGIONALA NÄTVERK 

 
På nationell nivå anordnar Sveriges kommuner och landsting två konferenser per år för 
samordningsförbunden. Under april stod Samordningsförbundet Piteå som värd. Under hösten 
anordnas en konferens i Stockholm. 
 
Under året har Samordningsförbunden bildat ett nationellt nätverk. Syftet med nätverket är att 
verka för kunskapsutbyte, praktiska frågor, lyfta upp det lokala perspektivet samt 
informationsspridning. Vid styrelsens sammanträde den 29 maj beslutades att 
Samordningsförbundet Umeå ska medverka i nätverket. Medlemskapet är till att börja med 
gratis.  
 
På regional nivå är samverkan väl utvecklad mellan förbunden i Umeå, Skellefteå och 
Lycksele. De tre förbundens tjänstemän har under året träffats cirka varannan månad. Årligen 
anordnas också en konferens där styrelser, samordnare, beredningsgrupper med flera deltar.  
 

10. EKONOMISK REDOVISNING MED KOMMENTAR 

 
Under första halvåret har inget projekt avslutats. Däremot har fem nya projekt beslutas samt 
att tre har beviljats förlängning. Av de nya projekt som beviljats är det bara ett som börjar 
generera kostnader under första halvåret och det är “Förstudie invandrarkvinnor”. De övriga 
startar under hösten 2009 alternativt i inledningen av 2010.  
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Vi har i år en betydligt högre verksamhetsvolym jämfört med föregående år. Detta i 
kombination med att de finansiella intäkterna minskat kraftigt gör att det negativa resultatet i 
verksamheten uppgår till -2 772 tkr. Detta ligger dock helt i linje med den plan som förbundet 
satt upp och möjliggörs p.g.a. överskott från verksamhetsåren 2005 och 2006.  
 
Intäkterna från huvudmännen har ett utfall som är exakt lika med vad som budgeterats. 
 
Projektkostnaderna för beslutade projekt vid budgettillfället november 2008 har uppgått till 
6 401 tkr. Detta ska ställas i relation till beslutad helårsbudget för motsvarande projekt på 
14 199 tkr. Avvikelsen mot budget beror på att tre av de projekt vi budgeterat för inte har lett 
fram till beslut alternativt att projekten har beviljats en mindre budget. 
 
Projektnära kostnader har ett utfall på 138 tkr jämfört med 698 tkr i budget. Detta förklaras av 
att några av de utvärderingar som planerats först kommer igång under hösten 2009.  
 
Kansli/administrativa kostnader uppgår till 495 tkr, vilket ligger väl mot årsbudgeten på 
1 077 tkr 
. 
Finansiella intäkter uppgår till 262 tkr att ställa mot de 800 tkr som budgeterats för året. 
Förklaringen till denna avvikelse är det stora räntefall som skett under året och som vid 
budgettillfället var svårt att förutse.  
 
Nedan redovisas halvårsutfall och helårsbudget 2009 samt resultat och balansräkningar för 
första halvåren 2008 och 2009. 
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Utfall och Budget 2009   

  2009  2009 

  Utfall 6 mån  Budget 12 mån 

Intäkter     

 - Försäkringskassan i Västerbotten  2 000  4 000 

 - Umeå kommun  1 000  2 000 

 - Västerbottens läns landsting  1 000   2 000 

Summa intäkter  4 000  8 000 

Kostnader     

Projektkostnader, beslutade nov 2008     

 - Supported Employment  -1 380  -2 760 

 - Ungdomshälsan  -454  -806 

 - Utvärdering, Supported Employment  -50  -100 

 - Närsjukvård  -764  -764 

 - Gemensamma Taget Vuxna  -690  -1 380 

 - Viva Arena  -257  -256 

S:a projektkostnader, beslutade  nov 2008  -3 595  -6 066 

Projektkostnader, ej beslutade nov 2008     

 - Rehab undervisning SFI-elever förlängning -340  -680 

 - Krami (delvis beslutat) förlängning -427  -853 

 - Närsjukvård förlängning -237  -736 

 - Viva Arena förlängning   -264 

 - Ungdomstorget nytt projekt -1 667  -3 500 

 - Stöd implement rehab-kedjan nytt projekt   -1 125 

 - Arena Hörnefors nytt projekt   -375 

 - Kvinnor m utländsk bakgrund nytt projekt -135  -600 

S:a projektkostnader, ej beslutade nov 2008 -2 806   -8 133 
     

Summa projektkostnader  -6 401  -14 199 

Projektnära kostnader     

 - Extern kartläggning/analys  0  -50 

 - Extern utvärdering  -101  -536 

 - Information, info-material  -37   -100 

Summa projektnära kostnader  -138  -686 

Kansli-/administrativa kostnader     

 - Arvoden till styrelsen  -64  -160 

 - Arvoden till revisorer  -1  -40 

 - Ekonomisk administration  -66  -132 

 - Tjänsteman, 1,0 årsarbetare  -292  -600 

 - Lokal, dator, telefon, mm för tjm  -38  -50 

 - Fortbildning för tjm  0  -30 

 - Resor, konferenser  -21  -50 

 - Övrigt adm  -13   -15 

Summa kansli/adm kostnader  -495  -1 077 

Summa kostnader  -7 034  -15 962 

Resultat före finansiella poster  -3 034   -7 962 

     

Finansiella intäkter  262  800 

Resultat efter finansiella poster  -2 772   -7 162 
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Resultaträkningar   2009-01-01   2008-01-01 

Enhet : Kkr (Tusentals kr)   - 2009-06-30   - 2008-06-30 

     
Verksamhetens  intäkter Not 1 4 000  5 000 

     

Verksamhetens kostnader  -7 034  -5 157 

     

Verksamhetens resultat  -3 034  -157 

     

Finansiella kostnader  0  0 

Finansiella intäkter Not 2 262  558 

     

Extraordinära intäkter  0  0 

Extrordinära kostnader  0  0 

     
Periodens nettoresultat  -2 772  401 

     
     
     

Balansräkningar   2009-06-30   2008-06-30 

Enhet : Kkr (Tusentals kr)     
     

Tillgångar     

     

Summa anläggningstillgångar  0  0 

     

Pågående arbete Not 5 55  0 

Övr kortfr fordringar Not 3 0  104 

Upplupna intäkter Not 2 289  558 
Bank, företags- och 
placeringskonto  24 435  25 774 

     

Summa omsättningstillgångar  24 779  26 436 

     
Summa tillgångar  24 779  26 436 

     
Eget kapital och skulder     
     
Balanserad vinst  15 418  16 296 

Periodens resultat  -2 772  401 

     

Summa eget kapital  12 646  16 697 

     

Leverantörsskulder  98  447 

Övriga kortfristiga skulder Not 4 8 035  4 292 

Förutbetalda intäkter Not 1 4 000  5 000 

     

Summa skulder  12 133  9 739 

     
Summa eget kapital och skulder  24 779  26 436 
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Noter      
      
      
Not 1      
Årsintäkt från huvudmän, 8 mkr (10 mkr), har periodiserats med i genomsnitt 666,7 tkr (833,3 tkr) per månad. 
Förutbetalda intäkter, 4,0 mkr (5,0 mkr), är vad som återstår att resultatföra de kommande nio månaderna. 
      
Not 2      
"Finansiella intäkter" resp "Upplupna intäkter" avser upplupna ränteintäkter på företags- och placeringskonto.  
      
Not 3      
Fordran utgjordes av samordningsförbunden i Skellefteå och Lycksele's andelar i projektet "Förstudie, unga 
med funktionshinder".      
      
Not 4   2009-06-30   2008-06-30  
Övriga kortfristiga skulder, utgörs 
av:      
 - Upparbetade projektkostnader   7 898  4 247   
 - Upparbetade lönekostnader, utvärderare 85  66   
 - Skuld Ernst & Young, revision  0  0   
 - Skuld Uk och VLL, revision  12  6   
 - Nettoskuld Skatteverket   -25  -60   
 - Upplupna soc avg avtalade  52  29   
 - Övriga kortfristiga skulder  13  4   
  8 035  4 292  
      
Not 5      
"Pågående arbete" utgörs av kostnader för gemensam utveckling av webbplats för samordningsför- 
bunden i länet. Vid färdigställande skall kostnaden fördelas mellan respektive förbund.  
      
      

10. FRAMTIDA UTVECKLING 

 
Förbundet finansierar vid halvårsskiftet tolv verksamheter, varav tre är under uppstart eller 
planeras starta i närtid. En viktig uppgift för förbundet är att bistå dessa verksamheter i det 
ofta svåra utvecklingsarbete som bedrivs. En annan uppgift är naturligtvis att identifiera nya 
insatser utifrån de behov som uppstår. 
 
En strategiskt viktig satsning som påbörjats under 2009 är etableringen av ”Ungdomstorget”. 
Satsningen syftar till att skapa en mötesplats för unga med särskilda behov. Den här 
satsningen kommer att bli än viktigare nu när konjekturläget kraftigt försämrats, vilket alltid 
drabbar unga människor hårt.  
 
En annan målgrupp som kan komma att behöva omfattande insatser är de vars tid i 
rehabiliteringskedjan avslutas. Här är det troligt att det kommer att behövas kompletterande 
insatser som de ordinarie aktörerna inte kan erbjuda. 
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Under hösten/vintern kommer förstudien gällande kvinnor med utomnordisk bakgrund att 
avslutas. Målgruppen har lyfts fram som särkilt prioriterad av styrelsen i innevarande års 
verksamhetsplan och det är därför angeläget att noga analysera resultatet av förstudien. 
 
Vid årsskiftet 2009/2010 avslutas några av de projekt som förbundet finansierar däribland 
”KrAmi” och ”Rehabiliterande undervisning för SFI-elever”. Under hösten kommer 
diskussioner att föras med huvudmännen om hur resultaten av projekten ska tas till vara i 
ordinarie verksamhet. Några av projekten förväntas också söka förlängning vilket då blir en 
fråga för styrelsen att ta ställning till. Detta gäller bland annat ”Supported employment” och 
”Gemensamma taget – vuxna”   
 
Under första halvåret 2009 har styrelsen beslutat att förändra sina rutiner för uppföljning. De 
första rapporterna enligt den nya mallen har nu kommit in till förbundet och det är viktigt att 
fortsätta utvecklingen av de rutiner som förbundet använder sig av för uppföljning och 
utvärdering.  
 
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 
nationella nivå förväntas ett nätverk för samordningsförbund att bildas. 
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18. BILAGA 1. RESULTAT I PROJEKTEN 

 
 


