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Samordningsförbundet Lycksele - Lysa
1. Inledning 

Samordningsförbundet Lycksele bildades den 9 juni 2005 och är en fristående juridisk person.
Verksamhetsplanen beskriver vad som ska genomföras fram till den 31 december 2010 och är en
viktig förutsättning för genomförandet. 

Den nya lagstiftningen om finansiell samordning ger Samordningsförbundet Lycksele en unik
möjlighet att utveckla huvudmännens förebyggande och rehabiliterande verksamhet. Genom att
skapa en gemensam arena där samtliga myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat
ansvar utifrån individens behov ges förbättras förutsättningarna för att utveckla det lokala
välfärdsarbetet.

2. Uppdrag och organisation 

Samordningsförbundets uppdrag är att underlätta för medlemmarna att samverka inom
rehabiliteringsområdet kring individer i arbetsför ålder som behöver ett samordnat stöd från flera
rehabiliteringsaktörer. 
Förbundet ska underlätta samverkan genom att besluta om mål och riktlinjer, finansiera, följa upp
samt upprätta verksamhetsplan och årsredovisning. De insatser som genomförs skall ha sin grund
i gemensamma överenskommelser mellan berörda parter. 
Huvuddelen av de finansierade aktiviteterna ska avse insatser till enskilda individer och bygga på
gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar. 

Samordningsförbundets huvudinriktning är att finansiera utvecklingsinsatser som är begränsade i
tiden. Om man efter utvärdering konstaterar att utvärderingsresultaten är positiva förutsätts
insatsen övertas av någon eller några medlemmar för en permanent finansiering och drift. En
bedömning av insatsens möjligheter att implementeras i ordinarie verksamhet ska göras innan
projektet beviljas. 
Undantag från ovanstående kan ske om insatserna bedöms vara särskilt värdefulla och om de är
begränsade i tiden (punktinsatser).

Förbundet har gemensamt bildats av Lycksele kommun, Försäkringskassan i Västerbotten,
Länsarbetsnämnden i Västerbotten och Landstinget i Västerbotten. Huvudmännen har antagit en
förbundsordning för verksamheten. Lysa leds av en styrelse bestående av en ledamot och en
ersättare från respektive medlem. För det administrativa arbetet finns en tjänsteman (20/40)
anställd. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. planering, beredning, information, verkställighet,
uppföljning, m.m.

På tjänstemannanivå finns också en lokal samverkansgrupp (LSG) som är ett viktigt forum för
dialog om gemensamma insatser mellan de olika organisationerna. Den lokala
samverkansgruppens viktigaste uppgift gentemot samordningsförbundet är att vara
beredningsorgan för projekt/verksamheter som aktualiseras för finansiering hos förbundet.



Lokala samverkansgruppen utgör ett viktigt organ som legitimitetsskapare för de
projekt/verksamheter som finansieras av förbundet. 

3. Framgångsfaktorer för 2008

Under 2008 ska samarbetet med lokala samverkansgruppen utvecklas i syfte att stödja
utvecklingen av ett gemensamt synsätt mellan myndigheterna. Lokala samverkansgruppen ska
även arbeta aktivt med att formulera och tydliggöra det gemensamma uppdraget, ledning och
styrning samt gruppens arbetssätt och arbetsformer.

Lycksele samordningsförbund ska tillsammans med Umeå och Skellefteå successivt ta fram
statistikuppgifter angående offentliga försörjningsformer inom respektive geografiskt området i
syfte att skapa ett gemensamt dokument för analys. 

Förbunden ska utveckla nuvarande uppföljnings/utvärderingssystem till att även omfatta
samhällsekonomiska effekter av de insatser som finansieras. Därigenom kan bättre träffsäkerhet
uppnås vid framtida val av metoder/arbetssätt och målgrupper. 

4. Kommunikation och information 
Medlemmar och omvärld ska få löpande information om Lysa:s verksamhet. Förbundet ska
präglas av öppenhet och insyn. 
Informationen ska underlätta det löpande arbetet som utarbetande av förslag, beredning av förslag
och identifiering av viktiga arbetsområden. 
Verkställande tjänsteman har huvudansvaret för information. Verkställande tjänsteman ansvarar
för att information förmedlas mellan medlemmarna. 
Ledamöter i styrelsen ansvarar för att förtroendevalda i den egna organisationen informeras. 
Information ges via hemsida, direkt till lokala samverkansgruppen och styrelse. Informationsbrev
ska publiceras kvartalsvis på hemsidan. 
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5. Samordningsförbundets ledning och styrning av verksamheten 
Verksamhetsplanen beskriver Samordningsförbundets vision, strategi för att nå visionen,
perspektiv/fokusområden, målgrupp samt mål, mått och aktiviteter för 2008. Tillsammans utgör
dessa delar förbundets modell för ledning och styrning av verksamheten. 

För 2009 och 2010 redovisas samordningsförbundets inriktning i form av övergripande
verksamhetsområden. 

6. Vision
Den långsiktiga visionen för samordningsförbundets verksamhet inom Lycksele kommuns
geografiska område och utifrån socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, försäkringskassans och
arbetsförmedlingens olika samhällsuppdrag är;

LYSA- Sveriges bästa samverkan för full sysselsättning och friskaste befolkningen.



6.1 Strategi
Genom gemensam kompetensutveckling, hälsofrämjande arbetssätt, samverkan, samordnad
finansiering och rehabilitering med individen i centrum återställa eller öka funktionsförmågan
hos personer i yrkesverksam ålder.

6.2 Perspektiv/fokusområden
För att säkerställa balansen mellan olika områden och tydliggöra samordningsförbundets
värdeskapare ska fyra perspektiv/fokusområden utgöra grunden för förbundets planerade
verksamhet under 2008:

   Individen

   Förnyelse

   Arbetssätt/processer

   Ekonomi

6.2.1 Individen
 
Individens behov utgör grunden för de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar.
Huvuddelen av förbundets insatser avser stöd till enskilda individer. 

Grundläggande för förbundets insatser är synsättet att alla individer har en önskan om att leva i
ett socialt sammanhang och möjlighet att ta avgörande beslut avseende sin livssituation samt
undvika ett bidragsberoende. 
 
Rehabiliteringsaktörernas insatser ska syfta till att stärka den enskildes förmåga utan att frånta
individen det egna ansvaret 

Mål

1. Minst 65 % av deltagarna i samordnad rehabilitering ska ha egen försörjning i form av
arbete eller studier 6 mån efter avslutad aktivitet.

2.  Alla som deltar i samordnad rehabilitering ska uppleva högre livskvalitet efter avslutad
aktivitet samt 6 månader efteråt.

3. Alla som deltar i samordnad rehabilitering ska uppleva hög delaktighet i processen och
vid val av aktiviteter. 

4. Genom samordnad rehabilitering erbjuda personer med funktionshinder arbete.

Mått

1.   Antal deltagare som har arbete eller studerar 6 månader efter avslutad aktivitet.



2.   Antal deltagare som upplever att deras livskvalitet blivit högre efter avlutad aktivitet samt
6 månader efteråt.

3. Antal deltagare som upplever hög delaktighet i processen och vid val av aktiviteter.

4. Antal personer med funktionshinder som deltar i samordnad rehabilitering.

Aktiviteter

1. Tidig och samordnad rehabilitering i form av projektverksamhet eller reguljär
verksamhetsutveckling. 

2. Individuella insatser i form av bl a

- gemensamma handlings- och behandlingsplaner

- arbetsrehabilitering

- arbetsträning  

- psykosocial och medicinsk rehabilitering

- utbildning

- arbetsmarknadsprogram

- praktik

3. Gemensamma kartläggningar, analyser och utvärderingar

4. Gemensam erfarenhetsåterföring

5. Förebyggande och främjande insatser 

Aktiviteter för funktionshindrade ska särskilt prioriteras.

6.2.2 Förnyelse
Förnyelseperspektivet är centralt då finansiell samordning ger unika möjligheter att utveckla
välfärdsarbetet. Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande
myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.

 Utbildning är en förutsättning för allt utvecklingsarbete. Utbildningar ska genomföras för att
förbättra kunskaperna såväl inom rehabiliterings- och samverkansområdet i stort som inom
särskilt riktade områden. Utbildningar ska i så stor omfattning som möjligt genomföras med
deltagare från olika verksamheter och myndigheter vid samma tillfälle.

Mål

1. Utveckla gemensam kunskap och utvärderingskompetens.

2.   Utveckla nya och sektorsövergripande arbetssätt och synsätt.

3.   Utveckla metoder och arbetsformer för implementering i reguljär verksamhet.



Mått

1. Medverkande aktörers upplevelse av hur gemensam kunskap och utvärderingskompetens
utvecklats

2. Antal sektorsövergripande arbetssätt och synsätt som definieras och etableras i reguljär
verksamhet

3. Antal metoder och arbetsformer som definieras och etableras reguljär verksamhet.

Aktiviteter

1. Utgå från individens behov vid planering och genomförande av samordnad rehabilitering
Öka kunskapen om deltagande aktörers uppdrag och olika myndighetsrepresentanters yrkesroller
Tillskapa lokala mötesplatser för aktörerna för kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

2 Genomföra gemensam kartläggning, uppföljning och utvärdering
Utveckla och tillämpa en gemensam modell för självvärdering

3 Utarbeta handlingsplaner för  hur implementeringen av varje enskilt 
projekt ska genomföras 

4. Genomföra aktiviteter i syfte att utveckla samverkan mellan samordningsförbund och LSG
samt tydliggöra ansvarsfördelning

6.2.3 Arbetssätt/processer
De insatser samordningsförbundet finansierar ska vara en arena för att vidareutveckla nya
metoder och arbetssätt när det t.ex.gäller att organisera aktiviteter med utgångspunkt från
individens behov, öka kunskapen om varandras uppdrag och öka antalet gemensamma
bedömningar i individärenden.  

Mål

1. En gemensam handlingsplan ska finnas och vara upprättad inom två månader för alla
personer som deltar i samordnad rehabilitering.

2. Samtliga aktiviteter i de olika projekten/verksamheterna ska kännetecknas av ett
hälsofrämjande arbetssätt 

3. Genusperspektivet ska beaktas vid planering av insatser och fördelning av resurser.

Mått

1. Antal gemensamma handlingsplaner som upprättas inom två månader



2. Antal deltagare som upplever att samtliga aktiviteter kännetecknas av ett hälsofrämjande
arbetssätt.

3. Fördelning av resurser fördelat på kön

Aktiviteter

1. Gemensamma bedömningsteam och handlingsplaner

2. Samlokalisering av berörda aktörers myndighetsrepresentanter 

3. Kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte

4. Kartläggning och behovsinventering i syfte att ta fram ny kunskap om målgrupper, deras
behov samt hur förslag till åtgärder ska svara mot identifierade behov

5. Genomföra hälsofrämjande aktiviteter i varje projekt/verksamhet

6. Kartlägga och analysera genusperspektiv vid planering, genomförande och uppföljning

7. Inhämta halvårsrapporter från varje projekt/verksamhet 

 

6.2.4 Ekonomi
Ett övergripande mål med finansiell samordning är att beroendet av offentlig försörjning ska
minska. Samordningsförbundets insatser måste därför, förutom sedvanlig redovisning av
verksamhetens utfall i bokslut, utvärderas både när det gäller kostnader per person som erhåller
egen försörjning samt samhällsekonomiska konsekvenser av genomförda aktiviteter. 

Mål

1. Budget i balans

2. Effektivt resursutnyttjande

Mått

1. Ekonomiskt utfall (kr)

2. Samhällsekonomisk intäkt och kostnad för personer som deltar i samordnad rehabilitering

3. Ohälsotalet för personer som deltar i samordnad rehabilitering.

Aktiviteter

1. Rapporter varje kvartal om utfall och prognos

2. Utarbeta och tillämpa modell för samhällsekonomisk utvärdering

3. Ansöka om finansiering från europeiska socialfonden

4. Utveckla nuvarande former för debitering och fakturering av beslutade projekt



7. Målgrupp
Insatser finansierade av Samordningsförbundet Lycksele ska i första hand riktas till följande
målgrupper: 

1  Personer med funktionshinder. 
2  Långtidssjukskrivna kvinnor 
3  Unga arbetslösa. 
4  Personer med utomnordisk härkomst, som är arbetslösa och har
5       otillräckliga kunskaper i svenska språket. 
1  Personer med sammansatt och svårbedömd problematik – social,
2       psykosocial och somatisk. 
3

Prioriterad målgrupp är unga vuxna i åldern 18 – 35 år. Påbörjad insats slutförs oberoende av
ålder.

8. Övergripande mål och insatser under 2009
De tidigare årens prioriterade insatser bör ligga fast även under 2009. Konkreta mål och
aktiviteter ska så lång som möjligt baseras på vunna erfarenheter av det tidigare arbetet.

En förutsättning för det fortsatta utvecklingsarbetet är utbildning. Utbildningar ska genomföras
för att förbättra kunskaperna såväl inom rehabiliterings- och samverkansområdet i stort som inom
särskilt prioriterade områden. Under 2009 skall erfarenheter av genomförda/påbörjade projekt
tillvaratas inför valet av utbildningar.

Möjlighet att finansiera verksamhet via Europeiska unionens strukturfonder för perioden 2008-
2013 skall undersökas kommande år. Ambitionen är att stödja lokala aktörer att söka medel för
insatser inom rehabiliteringsområdet och att sådan verksamhet kan inledas senast 2008.

9. Övergripande verksamhetsområden 2010
Samordningsförbundets huvudinriktning är att finansiera utvecklingsinsatser begränsade i tiden.
För att konstatera om resultaten är positiva och att insatserna bör implementeras i reguljär
verksamhet måste utvärdering och uppföljning med fokus på individ, organisation och
samhällsekonomi prioriteras.

Under 2010 sak valet av målgrupper, mål och aktiviteter baseras på en bred bedömning av
framförda behov, olika kartläggningar och genomförda utvärderingar i syfte att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för framgångsrika och samhällsekonomiskt motiverade insatser.    

  



10. Budget 2008-2010
Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor. 

Resultatbudget

Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan
2006 2007 2007 2008 2009 2010

Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens kostnader -2 060 -7 697 -3 117 -10 883 -4 100 -4 100
Avskrivningar 0 0 0 0 0 0
Verksamhetens nettokostnader -2 060 -7 697 -3 117 -10 883 -4 100 -4 100

 
Skatteintäkter 0  
Finansiering från medlemmar 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Finansiella intäkter 0 90 90 0 0 0
Finansiella kostnader -2 0 -3 100 100 100
Resultat före extraord. poster 1 938 -3 607 970 -6 783 0 0

 
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 1 938 -3 607 970 -6 783 0 0

Balansbudget
Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan

TILLGÅNGAR 2006 2007 2007 2008 2009 2010
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0

 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  
Förråd 0 0 0 0 0 0
Fordringar 327 50 160 160 160 160
Kortfristiga placeringar 0 0 0 0 0 0
Kassa och bank 6 020 1 984 7 153 370 370 370
Summa omsättningstillgångar 6 347 2 034 7 313 530 530 530

      
 

Summa tillgångar 6 347 2 034 7 313 530 530 530
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  
OCH SKULDER  
EGET KAPITAL 5 813 1 684 6 783 0 0 0
- varav årets resultat 1 938 -3 607 970 -6 783 0 0

 



AVSÄTTNINGAR  
Avsättningar för pensioner 0 0 0 0 0 0
Andra avsättningar 0 0 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0 0 0

 
SKULDER  
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 534 350 530 530 530 530
Summa skulder 534 350 530 530 530 530

      
Summa eget kapital, avsättningar  
och skulder 6 347 2 034 7 313 530 530 530

Driftbudget
Bokslut Budget Prognos Budget Plan Plan

2006 2007 2007 2008 2009 2010
 

Finansiering 4 000 9 291 9 813 10 783 4 000 4 000
 - Lycksele kommun 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
 - Västerbottens läns landsting 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
 - Försäkringskassan Västerbotten 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
 - Överförda medel från f.g. år 3 874 5 291 5 813 6 783 0 0

 

Finansiella poster 1 90 90 100 100 100
 

Summa medel att disponera 7 875 9 381 9 903 10 883 4 100 4 100
 

Styrelsen 279 252 200 220 225 232
 - Fasta arvoden 63 40 56 60 62 64
 - Sam.tr.- och övriga arvoden 30 35 30 30 31 32
 - Ers förlorad arbetsförtjänst 30 35 25 30 31 32
 - Reseersättning och traktamenten 18 25 16 20 21 21
 - Arbetsgivaravgifter 40 37 28 40 41 42
 - Konferenser, resor, etc. 98 80 45 40 40 41

 

Kansli och administration  
Personalkostnader 375 175 200 250 260 270
 - Verkställande tjänsteman 375 175 200 250 260 270
 - Kompetensutveckling 25 25 25

 

Lokalkostnader 69 30 30 32 33 35
 

Övriga administrativa kostnader 131 300 155 255 255 255
 - Resor 15 100 30 75 75 75
 - Studiebesök 0 25 0 30 30 30
 - Förbrukningsmaterial 16 25 25 25 25 25
 - Revision 21 50 20 25 25 25
 - Administration 60 60 60 60 60 60
 - Annonsering/information 7 20 10 20 20 20



 - Övrigt 12 20 10 20 20 20
 

Kompetensutveckling 132 80 0 x x x
 

Uppföljning/utvärdering 0 350 0 300 0 0
 - Extern 0 300 0 300 0 0
 - Intern 0 50 0 0 0 0

 

Projektkostnader 1 074 6 510 2 532 9 826 3 327 3 308
 - C2 (från 2006) 82  
 - C2 1 074 1 350 2 119 2 162
 - Växtkraft 250 580 590
 - Samverkan i sjukskr.processen 500 1 215
 - Vägen 350 600
 - Övriga projekt 5 312 575 3 308

 

Summa kostnader 2 060 7 697 3 117 10 883 4 100 4 100




