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Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors får härmed lämna årsredovisning 
för räkenskapsåret 2010-01-01  -  2010-12-31 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Sammanfattning 
Samordningsförbundets två viktigaste uppgifter är: 

1. Finansiellt stödja projekt som syftar till att få människor i målgruppen att 
närma sig eller nå en egen försörjning.  

2. Stödja och initiera samverkan mellan de fyra ingående parternas 
myndigheter så att den sammanlagda resursförbrukningen används optimalt 
för människor som har behov av stöd från minst två av parterna. 

 
Samordningsförbundet i Kramfors bildades i nov 2004 och lämnar nu sin sjunde 
årsredovisning.  
Generellt sett har utveckling gått stadigt framåt och både styrelse och 
samverkanspartner har allt mer hittat former för en bra och stabil lokal samverkan 
med varandra. Genom åren har olika försöksprojekt stöttats och som inneburit att 
många människor i utanförskap kunnat nå en ökad livskvalitet och en bättre 
integrering i samhället. 
För 2010 fick förbundet driftbidrag från parterna med 1 930 000 kr en minskning 
med 70 000: - jämfört med åren innan.  

Syftet med samordningsförbundets verksamhet 
Genom lag 2003:1210 har staten gjort det möjligt att bilda finansiell samverkan 
inom rehabiliteringsområdet i syfte att uppnå eller förbättra en enskilds förmåga till 
förvärvsarbete . Den finansiella samordningen mellan olika huvudmän inom 
rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning. 
Ett samordningsförbund ska besluta om mål och riktlinjer för den finansiella 
samordningen samt stödja samverkan mellan samverkansparterna. Förbundet ska, 
inom ramen för den finansiella samordningen, finansiera samordnade 
rehabiliteringsinsatser och andra aktiva åtgärder inom de samverkande parternas 
ansvarsområde. Detta innebär att förbundet inte själv ska driva insatser utan det 
överlåts till resp. samverkanspart. 
Samordningsförbund i Kramfors har bildats mellan parterna Kramfors kommun, 
Landstinget i Västernorrland, Arbetsförmedling och Försäkringskassan och verkar 
inom det geografiska området Kramfors kommun.  
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Förbundsstyrelsen 
Styrelsen har under 2010 haft följande ledamöter: 

Micael Melander (S)– ordförande, Kramfors kommun 
Lena Thorson-Fahlén (V)- vice ordförande, Landstinget 
Bo Lundgren – ordinarie ledamot, Försäkringskassan 
Jonas Malmin 1

Anna-Britta Antonsson 
– ordinarie ledamot, Arbetsförmedlingen 

2

Bertil Böhlin (C) – ersättare, Kramfors kommun 

– ordinarie ledamot, Arbetsförmedlingen 

Hans Hedlund (C) – ersättare, Landstinget 
Ulf Andersson – ersättare, Försäkringskassan 
Monika Mazouz – ersättare, Arbetsförmedlingen Sollefteå3

 
 

Styrelsen har under året haft fem sammanträden 
 

Återkoppling till verksamhetsplan 
 
 Målgrupper 
 Följande grupper har särskilt prioriterats  

a) unga vuxna 16 till 29 år  
b) långtidsberoende av samhällets stöd för sin försörjning  
c) utrikesfödda  

 
Insatsredovisning 
Under 2010 har förbundet enligt beslutad verksamhetsplan, finansierat följande 
insatser riktad till individer i målgruppen: 
 

Projektet helfinansierades via Samordningsförbundet under hela 2009 och har 
under 2010 att helt implementeras i BAS-förvaltningens ordinarie verksamhet 
Projektets huvudägare: Kramfors kommun/BAS-förvaltningen med 
Arbetsförmedlingen som medpart. Ett tiotal personer har genom projektet fått 
möjlighet till en anställning hos kommunen och gått från försörjningsstöd till egen 
försörjning. Projektet har rönt stort intresse bland övriga förbund i länet och 
kommer att tjäna som modell för ett länsövergripande projekt som börjar planeras 
under 2011. En samhällsekonomisk utvärdering enligt Payoff-metoden kommer att 
presenteras under 1:a kvartalet 2011 samt att vi har knutit två studenter från 

Ris till Flis 

                                           
1 Jonas Malmin t.o.m. 2010-09-30 
2 Anna-Britta Antonsson fr.o.m. 2010-10-01  
3 Monika Mazouz fr.o.m. 2010-10-01 
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Mittuniversitetet som kommer att utvärdera genom att skriva sin C-uppsats om 
resultatet. 
 

Ett samverkansprojekt mellan Ådalsskolan och Arbetsförmedlingen. 
Skolkuggen 

På Ådalskolan finns idag ett antal elever som går på det individuella 
programmet dit man idag bedömer att de efter avslutad, eller avhoppad, skolgång 
kommer att ingå i målguppen för Samordningsförbundet. Kommunen har och 
kommer att fortsatt ha det fulla ansvaret för elevens skolgång - men när risken för 
utanförskap kan bedömas redan under skoltiden vill inte handläggarna i Kramsam 
4

Målet är att hitta en modell för hur man på Ådalsskolan i samarbete med 
"mottagarna" kan arbeta med denna grupp elever innan de lämnar gymnasieskolan. 
"Mottagarna" kan förväntas bli minst två av parterna i Samordningsförbundet plus 
arbetsmarknaden. 

"vänta in" personerna utan få möjlighet att arbeta förebyggande. 

Det konkreta målet for eleven är att fortsätta studera eller få fäste på 
arbetsmarknaden. Dessutom ska eleven uppleva att hon/han genom "skolkuggen" 
får bättre förutsägningar att klara skolarbetet och få ett arbete. 
Målet är också att hitta samarbetsformer så att alla elever fått information från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten innan de lämnar 
gymnasiet 
Genom förbundets finansiering så har man anställt en coach på Ådalsskolan som 
jobbar i projektet. 

Ca 10 enskilda elever som kommit till mig genom elevhälsan, för samtal och 
kartläggning kring sin studiesituation, även stärkande samtal kring självkänsla och 
motivation.  
 5 Grupper/klasser med lättare och svårare mobbingsituation även dålig gruppdynamik, 
där jag jobbat med hela klasser genom värderingsövningar, diskussioner, 
problemlösning. 
Under hösten har jag haft alla årskurs ettor ca 3-4 ggr i förebyggande syfte och för att 
titta hur grupperna ser ut och var det kan behövas mer åtgärder både utifrån 
gruppen/individen. 
Jag har arbetat med värderingsfrågor, diskussioner, gruppövningar, även lite ACT i 
klasserna. Enskilda elever som varit aktuella hos mig under hösten är ca 15 st, några utöver 

som bara kommit vid något tillfälle och ej behövt mer tid. 
 
 

i Kramfors kom igång under hösten 2009 med en fortsättning under 2010. Ett 
liknande projekt pågår också i Sollefteå. Försäkringskassan är huvudman i 
samverkan med Landstinget och är ett led i att hindra att människor med 
sjukskrivning hamnar i kläm när regelverken förändras/tydliggörs alltmer. 
Projektet har hittills fått mycket positivt gensvar hos alla berörda.   

Projektet Bryggan  

                                           
4 Se nedan under stödjande samverkan 
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Kramfors Kommun har i samverkan med Arbetsförmedlingen och Kommunens olika 
förvaltningar erbjudit 6-8 nyanlända invandrare arbete inom respektive förvaltning 
där koppling finns kompetensmässigt. Erbjudandet har gällt både gruppen med låg 
yrkes/ utbildningsbakgrund ex. hemmaarbetande kvinnor utan möjlighet till en 
arbetsmarknad samt personer med hög yrkes/utbildningsbakgrund. 

Nytänk 

Målgruppen var arbetssökande på Arbetsförmedlingen och var berättigade till 
Instegsjobb alt. Nystartsjobb 
 

Projektets huvudägare är Kramfors kommun/BAS i samarbete med Arbetsförmedlingen 
Av de 8 som deltog i projektet så är det bara 3 som är arbetslösa de övriga har något på 
gång endera förlängningen av sin anställning eller timvikarie i kommunen, de andra 
väntar på att utbildningen startar. 
Alla var överens om att projektet var bra ” att dom blivit svenskar” 

 

Målet projektet vara att locka de flesta föräldrarna till barn 3-6 år i Kramfors att 
delta i föräldrautbildning. Det ska resultera i att färre barn och föräldrar vänder sig 
till Landstinget för att få hjälp, att skapa alternativa arbetstillfällen, att 
arbetsförmedlingen ska få färre arbetssökande. 

Familjeverkstaden 

Samverkan ska ske mellan kommunen och Arbetsförmedlingen. Landstinget har 
medverkat till utformningen av projektansökan. 
Projektet avslutades juni 2010 och har implementerats utan att man behövt ta 
några projektmedel i anspråk. 
 

Ett EU-projekt med syfte att framställa kursmaterial för distansundervisning mot 
målgruppen invandrare som vill starta och driva företag i Sverige. 

FFID Företagande För Invandrare Distans 

Förbundet medfinansierar med 50 000: - under 2010. 
 

 
Stödjande samverkan 
I februari 2010 anordnades två samverkansdagar i internatform i Östanskär. 
Föreläsare och moderator var Tomas Tjajkovski från Ibility AB och ett inslag kring 
socioekonomi hölls av Claes Malmqvist från Payoff AB. Ett 25-tal deltagare från 
förbundsstyrelsen, kommunala politiker, chefer och handläggare/ medarbetare 
deltog.  Seminariet var mycket uppskattat och blev ett startskott till att stärka 
samverkan i Kramfors i en gemensam ”Kramforsmodell”. Arbetet följs upp under 
2011 med ett fortsättningsseminarium på samma tema. 
 
KramSam är en konstellation som består av handläggare från alla samverkande 
parter. Gruppen träffas regelbundet var tredje vecka och arbetar med gemensamma 
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lösningar och handlingsplaner för individer i förbundets målgrupp. Detta forum har 
också stor betydelse för kunskapsöverföring över myndighetsgränserna.  
 
Chefsgruppen

Den här gruppen fungerar dels som beredningsgrupp för behovsinventering av 
förbundets insatser och dels som stöd för handläggargruppen KramSam. 

 består av cheferna från kommunens IFO-enhet, Arbetsförmedling, 
Försäkringskassa, Gymnasieskolan och Psykiatrin. Vi ser fram emot att också 
primärvården ska kunna bli en samverkanspart när Landstinget tar över 
vårdcentralen i Kramfors från mars 2011. PV är en viktig part som inte haft 
representant under en längre tid. 

 
Ådalssamverkan
en kommungränsöverskridande samverkan mellan förvaltningar i Sollefteå och 
Kramfors kommuner. Representanter är de högsta chefstjänstemännen inom 
Sjukhusförvaltning, Primärvård, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingar, 
kommunernas social- och omsorgsverksamhet samt gymnasieskola och 
verkställande tjänsteman från förbunden i Kramfors och Sollefteå. 

 – 

Syftet med detta samverkansforum ur de olika myndigheternas perspektiv är: 
Genom samverkan ska stöd erhållas för att uppnå de olika mål som de berörda 
myndigheterna har  
- för Arbetsförmedlingen genom att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad  
- för Primärvården genom att bidra till god hälsa och vård på lika villkor  
- för Sollefteå sjukhus genom att bidra till god hälsa och vård på lika villkor  
- för Försäkringskassan genom att bidra till en ökad effektivitet i den samordnade 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen  
- för Kommunerna genom att bidra till att ge medborgare i behov av särskilt stöd ökad 

social trygghet i syfte att stärka deras självkänsla och motverka socialt utanförskap 
 

Utifrån de samverkansdagar som arrangerades i Östanskär den 10-11 februari 
2010 beslutades att ge stöd till att ta fram en samverkansmodell för Kramfors. 
Arbetet har påbörjats men pga. av förändringar inom Arbetsförmedlingens 
ledningsfunktion, så förändrades förutsättningarna och det har blivit en tidsmässig 
förskjutning. Arbetet fortsätter dock med oförminskad kraft under 2011. 

Processtöd BAS-AF 

 
Framtid 

En förstärkt finansiell samordning behövs för arbetslösa  
En finansiell samordning av de ekonomiska medlen mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och landets kommuner är av avgörande betydelse 
för att förbättra stödet till arbetslösa. Nu finns behovet att utveckla samarbetet och förstärka 
de ekonomiska medlen.  
– När de ekonomiska medlen samordnas från samtliga rehabiliterande myndigheter på lokal nivå, minimeras 
riskerna att se den enskilda individen som ett ansvar för någon annan. Den enkät vi gjort till politiker som är 
verksamma med frågan visar en väldigt stor tilltro till den finansiella samordningen, säger Per-Arne 
Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.  
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– Vi vill att regeringen verkar för att Finsam ska finnas i alla kommuner och att staten gör grundliga 
uppföljningar för att utveckla verksamheten. Att förstärka Finsams ekonomiska medel för att bidra till att fler 
kommer i arbete är också viktigt, säger Per-Arne Andersson. 
 
Såväl stödet för den nuvarande samordningen som att ytterligare förstärka samarbetet mellan myndigheterna 
är starkt. 90 procent av samordningsförbundens politiker i kommuner och landsting anser till exempel att det 
behövs en gemensam ingång på lokal nivå för arbetslösa i behov av samordnade insatser. 

Källa: http://www.skl.se/web/En_forstarkt_finansiell_samordning_behovs_for_arbetslosa.aspx  

Med ovanstående citat kan vi se fram emot att den här formen av samverkan som 
bedrivs via samordningsförbund kommer att få en allt större betydelse. Framförallt 
ser vi på en ort som Kramfors hur viktigt det är att det finns en organisation som 
fungerar som sammanhållande länk mellan olika myndigheter till gagn för både 
myndighetsutövare och medborgare. 
 
När nu också det nya SUS tas i bruk i början av 2011, kommer vi att få ett modernt 
och bra system för uppföljning av våra olika finansierade verksamheter. Det 
kommer på sikt också att tjäna som ett bra system för att visa vilka insatser som 
ger bäst effekt. 
 
När det gäller parternas driftbidrag till förbunden så sker just nu en översyn på 
central nivå om vilken fördelningsmodell man ska tillämpa framöver. För 2010 fick 
förbundet i Kramfors en lägre tilldelning vilket är oroväckande inför framtiden. Vi 
hoppas att det nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, ska fungera som 
en bra medpart när det gäller att ta tillvara förbundens intressen i bl.a. denna 
fråga. 
 
Personal.  
Förbundet har ingen egen personal anställd. Tjänsten som verkställande 
tjänsteman, 50 %, har tillsatts genom tjänsteköp hos Sollefteå kommun. 
Kanslifunktionen tjänsteköps från Kramfors kommun. 
 
Förslag till disposition av årets resultat  
Styrelsen har medvetet valt att inte följa balanskravet eftersom årets underskott 
följer den plan som styrelsen antagit för att återföra tidigare års överskott till 
verksamheten. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras mot eget kapital.  
Styrelsen har valt att inte göra någon finansieringsanalys av den orsaken att man 
har en god ekonomisk hushållning och det inte föreligger någon risk för 
likviditetsproblem 

 
 
 
 
 

http://www.skl.se/web/En_forstarkt_finansiell_samordning_behovs_for_arbetslosa.aspx�
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Ekonomi/Budgetuppföljning 
 

Område/Projekt  Budget  Utfall 
Utfall  

% Not 
Ris-Flis         465 000 kr        465 000 kr  100% 

 Skolkuggen         360 000 kr        360 000 kr  100% 
 Nytänk         400 000 kr        318 633 kr  80% 2 personer fick ordinära jobb under projekttiden 

Bryggan         180 000 kr        176 800 kr  98% 
 Familjeverkstad         261 000 kr                   -   kr  0% Projektet har genomförts med egna medel 

FFID           50 000 kr          50 000 kr  100% 
 Processtöd         150 000 kr                   -   kr  0% Fördröjning pga. av organisationsförändring 

KramSam           96 000 kr                   -   kr  0% Ingen samverkansaktivitet under året 
Konferens/Föreläsningar/Utb.         130 000 kr        140 650 kr  108% 

 Administration (Kansli, VT, 
kontor)         453 000 kr        462 974 kr  102% 

 Styrelse (arvoden, resor…)           35 000 kr          22 611 kr  65% 
 Summa       2 580 000 kr     1 996 668 kr  77% 
 Anm.  

Projekten tilldelas medel efter verkliga kostnader 

 

 

 

 

Kramfors den 11 februari 2011  

 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kramfors. 

 

 

 

 

___________________________________ __________________________________ 

Micael Melander,   Bo Lundgren 

 

 

 

 

 

___________________________________ __________________________________ 

Anna-Britta Antonsson  Bengt Nilsson    
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med lag (1997:614) om 
kommunal redovisning. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 
 
Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget 
annat anges nedan. 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Notanteckningar       2010    2009 
1. Verksamhetens intäkter 

Driftbidrag från Staten      965.000:- 1.000.000:- 
      Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
Driftbidrag från Landstinget i Västernorrland     482.500:-    500.000:- 
Driftbidrag från Kramfors kommun      482.500:-    500.000:- 
Summa driftbidrag    1.930.000:- 2.000.000:- 
Div. övriga intäkter           17.392:-      10.628:- 
 

2. Verksamhetens kostnader 
Köp av tjänst verkställande tjänsteman, inkl OH kostnad        296.778:-          305.420:-    
Köp av tjänst, kanslifunktion       114.881:-          111.498:- 
Arvoden till styrelseledamöter och revisorer        22.611:-           58.886:-5

3. Extraordinaära kostnader                   0:-           35.498:- 
 

 
Medfinansiering i projekt och annan verksamhet  1.449.852           3.457.760:- 
Övriga kostnader, lokalhyror, upplupen revisionskostnad mm     129.939              199.079:-
       
 

4. Fordringar          2010      2009 
Mervärdesskatt         121.634:-          324.894:- 
Periodiserat projektbidrag          50.802:-                  0:- 
 

5. Kassa och bank 
Bankkonto      1.064.343:-    503.266:- 
Likviditetskonto                     0:-     1.000.000:-
  
 

                                           
5 OBS! i denna siffra ingår retroaktiv utbetalning från 2008 
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6. Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder       492.002:-    798.731:

     Samordningsförbundet Uppsala               875:- 

-      
      Försäkringskassan             14.656:-     
     Ådalens Gymnasieförbund        132.858:- 

     Sollefteå kommun           107.586:- 
     Kramfors kommun               50.000:- 

            Kramfors kommun           37.629:- 
     Kramfors kommun             1.941:- 
     Kramfors kommun         146.457:- 
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