
 

 

Verksamhetsplan för 2013 

 

Samordningsförbundet i Kramfors bildades den 1 december 2004. Parterna består av 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kramfors kommun och Landstinget 

Västernorrland med ett lagstiftat delägarskap på 25% vardera. 

Till grund för förbundets verksamhet ligger prop. 2002/03:132 och lag SFS 2003:1210.  

Förbundet är att anse som egen myndighet utan myndighetsutövning mot enskild individ 

samt förvaltningsmässigt klassat som ett kommunalförbund.  

Förbundet leds av en styrelse med ledamöter som utsetts av resp. part. Följande 

ledamöter har ingått under 2012 och kommer att bestå under 2013 med undantag för 

Micael Melander som avgår pga av hög arbetsbelastning i sin roll som kommunalråd. 

Micaels ersättare kommer att utses av Kommunfullmäktige i Kramfors den 10 december,  

Ordinarie ledamöter 

Micael Melander, styrelseordf., utsedd av Kramfors kommun 

Bo Lundgren, vice styrelseordf. utsedd av Försäkringskassan 

Bengt Nilsson, utsedd av Landstinget Västernorrland,  

Anna-Britta Antonsson utsedd av Arbetsförmedlingen 

Ersättare,  

Bertil Böhlin, utsedd av Kramfors kommun 

Siw Sachs, utsedd av Landstinget Västernorrland 

Roland Hagström, utsedd av Försäkringskassan,  

Laila Öhrling, utsedd av Arbetsförmedlingen 

Förvaltningsmässigt leds verksamheten av en verkställande tjänsteman (VT), Åke 

Johansson. 

 

Mål för verksamheten 2013. 

Prioriterad målgrupp: 

Utifrån den gemensamma planeringen som genomfördes på Hotell Höga kusten den 1 

november, så är parterna överens om följande huvudinriktningar: 

 Tidiga insatser för att minimera ”glappet” mellan skola och arbetsliv. Unga i 

åldersgruppen 16-20 år 

 Individer med komplexa behov av stöd från samhället och där minst två av 

parternas myndigheter är engagerade och speciellt då gruppen unga vuxna 16 – 

30 år   

 Invandrargrupper där extra språkinsatser krävs för individer som är analfabeter 

 Informera om möjligheter med socialt företagande utifrån en möjlig 

arbetsmarknad för förbundets målgrupp 

 Stödja samverkan mellan myndigheter genom att anordna gemensamma 

mötesplatser. 



Riktade insatser 

Ungdomsprojektet PUMA tilldelades 300.000:- 2011 och för 2012 och 2013 har beviljats 

ett stöd 750.000:-/år  . Man vänder sig till ungdomar i åldersgruppen 16 och 25 år som 

står långt från en arbetsmarknad vilket ligger inom förbundets prioriterade målgrupp. 

För att ytterligare förstärka den här insatsen behövs ytterligare kompetens förutom de 

två coacher som jobbar där idag. Tilläggsbudgeteras med ytterligare 150.000:- till totalt 

900.000:- för 2013. 

Följs upp i SUS under individinriktad insats, rehabilitering mot arbete och utbildning, 

målgrupp unga. 

 

Projektet, ”Rondellen ” är en samverkan mellan Försäkringskassan och 

Primärvårdscentralen i Kramfors i huvudsak men även Arbetsförmedling och kommun är 

samarbetspartners. Syftet är att fokusera på tidiga insatser i rehabiliteringsarbetet. Ett 

av målen är att aktivt arbeta för att unga med aktivitetsersättning ska få ökade 

möjligheter till stöd och hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Projekttiden beräknas 

till tre år och startade 2012. Bidrag är beviljat från förbundet med 650.000:- för 2011, 

850.000:- per år 2013 och 2014.  

Följs upp i SUS under strukturövergripande inriktning, dialog och kommunikation – 

myndighetspersonal i samverkan. 

 

Odlingsprojektet, som inleddes 2012, utökas och får en mera preciserad inriktning mot 

att stärka målgruppen flyktingar som behöver extra stöd med språkundervisning. En 

projektplan beräknas inkomma under 2013.  

Reserveras 250.000:- i budgeten till medfinansiering i detta projekt. 

Följs upp i SUS under individinriktad- och förberedande insats, 

 

Samverkanskonferensen som nu blivit tradition för förbundet och som samlar 

representanter från alla parter beräknas kunna hållas i februari/mars. Budgeteras till 

75.000:- 

Sedan 2011 ligger också en plan på att anordna temadagar under rubriken socialt 

företagande. I budgeten avsätts 50.000:- för detta. 

I övrigt avsätts medel till projekt som initieras under året och som ligger inom förbundets 

prioriterade målgrupp. 

 

Kramfors den 29 november 2012 

Styrelsen för 

Samordningsförbundet i Kramfors  

 


