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DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 
Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 – 30/6 
2011 
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Förbundets verksamhet. 

Styrelsen. 

Den nya förbundsstyrelsen för mandatperioden 2011 – 2014 tillträdde den 1 

januari i enlighet med den gällande förbundsordningen. Den nya styrelsen 

konstituerades vid årets första sammanträde den 19 januari och innehåller 

följande ledamöter: 

Ordförande Mikael Sjölund, Sollefteå kommun  

Vice ordförande Ewa Höglund, Landstinget 

Ledamot Ulf Andersson, Försäkringskassan 

Ledamot, Fredrika Henriksson tf AF-chef Arbetsförmedlingen i Sollefteå 

Ledamot Monica Mazouz ord. AF-chef Arbetsförmedlingen i Sollefteå  

Ersättare Eva Halling, Sollefteå kommun 

Ersättare Linnea Stenklyft, Landstinget 

Ersättare Roland Hagström, Försäkringskassan 

Anna-Britta Antonsson AF-chef Arbetsförmedlingen i Kramfors 

Förbundsstyrelsen antog årsredovisningen för 2010 vid sitt sammanträde den 1 

mars och revisorerna har lämnat sin granskningsrapport för detta verksamhetsår 

under maj månad. 

Förbundsstyrelsen har under det första halvåret haft fyra protokollförda 

sammanträden. Protokollen finns utlagda på förbundets hemsida 

www.finsamsolleftea.se . 

Momsfrågan. 

Skatteverket har beslutat att samordningsförbunden inte ska kunna få ersättning 

för ingående moms. Man hänvisar till att förbunden inte uttryckligen finns 

uppräknade i mervärdesskattelagen. Beslutet är överklagat till 

Förvaltningsrätten. Detta kan innebära en kostnadsökning i storleksordningen 

125000: - för förbundet. 

Finansierade insatser. 

Bryggan 

Bryggan i Sollefteå är ett samverkansprojekt mellan Försäkringskassan och 

Landstinget och målet är att få så korta handläggningstider som möjligt för att 

människor som är beroende av det ekonomiska stödet vid sjukskrivning inte ska 

behöva få vänta för länge på besked i sjukskrivningsärenden samt att de även 

ska få en så snabb rehabiliteringsåtgärd som möjligt för att återgå till arbetslivet.  

 

http://www.finsamsolleftea.se/
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PROJEKTETS huvudman: Försäkringskassan i samverkan med Landstinget 

Västernorrland 

Rapportering i Samordningsförbundets SUS-system 

Finansiering från Samordningsförbundet: 400 000:- under 2011 

 

Redovisning: 

Antal kontakter/aktiviteter 

Mars, 7 st April, 5 st Maj, 3 st 

 

SamCoach 

SamCoach är ett projekt som ägs av Sollefteå kommun men drivs i samverkan 

med alla fyra samverkanspartners.  Målgruppen befinner sig inom både unga 

vuxna 16 till 30 år och långtidsberoende av samhällets stöd för sin försörjning. I 

projektet arbetar en jobbcoach. Målet är att jobba med 15 deltagare samtidigt 

och med en genomströmning på 10 personer per år. Till SamCoach finns både i 

Sollefteå och i Ramsele en beredningsgrupp knuten bestående av handläggare 

från flesta inblandade myndigheter och är operativt samverkansorgan för 

ärenden som kräver samverkan mellan två eller flera myndigheter. 

Sedan oktober 2010 är det Sandra Molund ensam coach i projektet.  

 

PROJEKTETS huvudman: Sollefteå kommun/Kultur-utbildning och fritid i 

samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Landstinget 

Västernorrland 

Rapportering på individnivå fr.o.m. hösten 2011 i SUS  

 

Finansiering från Samordningsförbundet: 588 000:- under 2011. 

 

Resultat: 

Verksamheten har 

utvärderats av företaget 

Payoff som kom med en 

slutrapport över sin 

socioekonomiska analys i 

maj månad. 

Förbundsstyrelsen beslöt 

vid sitt sammanträde den 

13 juni att överföra 

budgeterade medel till 

projektet SamCoach som 

får i uppdrag att även 

sköta verksamheten i 

Västra under 2011. 
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SamCoach  januari – juni 2011 

Under första halvåret har det varit femton personer inskrivna hos SamCoach. 

Av dessa skrevs fyra in i juni och har således precis påbörjat sin planering. Det 

är femton personer som representeras av fem män och tio kvinnor. Alla utom 

en är ungdomar under 30 år. De allra flesta har aktualiserats av socialtjänsten 

och Arbetsförmedlingen. Det har framför allt varit personer där uppdraget 

varit att ge extra stöd för att hitta och fullfölja en praktik. Det har också varit 

flera som behövt hjälp att etablera kontakt med socialtjänsten då de varit i 

behov av ekonomiskt bistånd.  

Under halvåret har fem personer avslutat sin kontakt med SamCoach. En av 

dessa personer har flyttat till annan kommun, en annan är sjukskriven och en 

tredje person avslutades då hon varit oengagerad i kontakten med SamCoach 

och dessutom tackat nej till erbjudet arbete.  

De två andra personerna som avslutats har fått arbete på halvtid och sjuk- 

och aktivitetsersättning på de andra 50 %. Dessa två personer har varit med 

länge i SamCoach och det har krävts mycket jobb kring att få tillstånd sjuk 

och aktivitetsersättningarna. Två långa utredningar är nu klara och Fk har 

godkänt båda ansökningarna om ersättning på 50 %. De anställningar som 

dessa personer sedan fått är en OSA-anställning inom kommunen och en 

utvecklingsanställning på ett privat företag.   

Ytterligare en kvinna har fått en anställning (utan subventionering) på ett 

privat företag men är fortfarande inskriven i SamCoach då hon upplever att 

hon behöver stöd i början för att hantera den nya situationen.  

Av de tio som fortfarande är inskrivna är de flesta ute i praktik. För de som 

precis påbörjat kontakt med SamCoach pågår praktikanskaffning. Två av de 

ungdomar som praktiserar är på privata företag och de har blivit lovade 

anställningar efter sommaren.  

I övrigt så har vi under vintern och våren fortsatt att arbeta med friskvård, 

dock inte arrangerade gruppträningar. De som varit intresserade, vilket de 

flesta varit, har fått träningskort på Arla där de på egen hand kunnat 

styrketräna. Till viss del har det varit små grupper som tränat ihop eller så har 

en del personer tränat med Sandra, särskilt i början tills de blivit trygga i 

situationen. Det har utöver detta varit ”promenadmöten” och någon deltar i 

morgonsim på Risön. Att få möjlighet till friskvård är något som uppskattats 

av många.    

I mars arrangerades en heldagsutflykt till Ramsele skidbacke. Det var 5 

personer som deltog och det var en mycket lyckad och uppskattad dag. Nästa 

utflykt som planeras är i början av juli då vi åker till Junsele Djurpark.  

Utdrag ur delrapport från projektet jun.2011 
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16-24 

Projektet 16-24 har sin huvudsakliga finansiering via EU medel och här finns 

förbundet med som medfinansiär under projekttiden.  Målgruppen är unga vuxna 

i ålder 16- 24 år. 

Målet är att merparten av projektdeltagarna har egen försörjning när tiden vid 

projektet avslutas. Projektet startade 2010 och pågår t.o.m. 2012.  

PROJEKTETS huvudman: Sollefteå kommun/IFO i samverkan Arbetsförmedlingen 

Rapportering i Samordningsförbundets SUS-system 

Finansiering från Samordningsförbundet: 200 000:- under 2011 

Resultat: 

Sedan start har ca 150 unga vuxna passerat verksamheten i någon form och 

en enkel socioekonomisk översikt kan beskrivas som följer: 

20 deltagare har fått arbete och uppbär inte längre försörjningsstöd med ca 

5000 sek/månad utan betalar istället kommunalskatt med samma summa. 

Detta genererar 2 400 000 sek på ett år. Ca 20 deltagare studerar numera på 

Komvux eller högskola med CSN som finansiär istället för försörjningsstöd 

vilket genererar ca 1 200 000 sek/år. Ca 20 deltagare har pga. de krav på 

medverkan som ställts för att få försörjningsstöd valt att lämna 

bidragsförsörjning via flytt till annan kommun eller liknande vilket också 

genererar ca 1 200 000 sek på ett år. Totalt har alltså projektet genererat ca 

4 800 000 sek på ett år.  

Vidare har ett antal deltagare nyttjat projektet som bas för social träning och 

struktur i vardagen vilket lett till stora personliga framgångar för deltagarna. 

Projektet har också för avsikt att under hösten 2011 påbörja samarbete med 

KUF-verksamheten ensamkommande unga vuxna, som idag hyr lokaler på 

Järnvägsgatan för sitt ändamål. Vi ser stora samordningsvinster med att dela 

lokaler.  

Utdrag ur delrapport från projektet aug.2011 

 

Kur projektet 

Samverkande parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Landstinget, 

Sollefteå kommun och Samordningsförbundet i Kramfors. 

Beskrivning:  

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att stimulera gemensam 

kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och 

psykisk funktionsnedsättning.  

Kunskapssatsningen vänder sig till handläggare på Försäkringskassan och 

personal på Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och psykiatrin som i sitt arbete  
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möter personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Syftet är att 

skapa en gemensam kunskapsbas som grundas på evidens och beprövad 

erfarenhet. Satsningen ska också underlätta samarbetet organisationerna 

emellan genom att förtydliga begrepp och ansvarsområden, utveckla metoder 

samt skapa samsyn om rehabiliteringens ramar och förutsättningar. 

Projektet kommer att pågå under 2011 och 2012.  

Utvärdering och resultatspridning: En styrgrupp bildas med deltagare från varje 

part. Styrgruppen ansvarar för att fånga upp behoven hos parterna och 

sammanställa ett föreläsningsprogram. Rapportering i Samordningsförbundets 

SUS-system. 

Projekttid: 1 år 

 

Finansiering från Samordningsförbundet:   64 500:- 

 

Konferenser/utbildningar  

Ett effektivt samverkansmedel när det gäller gränsöverskridande kunskapsutbyte 

är att stödja utbildningar/konferenser som har en gemensam intressebas. Under 

2011 lägger förbundet samma belopp på detta jämfört med föregående år trots 

att inte dessa medel utnyttjades i full utsträckning. 

Rapportering i Samordningsförbundets SUS-system 

Finansiering från Samordningsförbundet: 50 000:- under 2011 

 

Länsprojekt 

Samverkande parter: Samordningsförbunden och dess parter inom 

Västernorrland 

Beskrivning:  

För att stärka samverkan inom länet när det gäller satsningar inom 

rehabiliteringsområdet har det förts diskussioner om behov av att starta ett 

länsövergripande projekt.  

 

Ett exempel har tagits fram som kan vara lämpligt att inleda en förstudie kring 

och det är en modell enligt det som bedrivits i Kramfors, Ris-Flis.  Som tilltänkt 

samarbetspartner har diskussioner förts även med Skogsstyrelsen i länet som 

har erfarenheter från ”grön rehabilitering”. 

Utvärdering och resultatspridning: En styrgrupp bildas med representanter från 

varje förbund samt Skogsstyrelsen. Rapportering i Samordningsförbundets SUS-

system. 

Projekttid: 1 år 

Finansiering från Samordningsförbundet:  25 000:-. 
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Resultat: 

Arbetet fortsätter, dock med förbundet i Kramfors som huvudaktör. Samarbetet 

med Skogsstyrelsen fortsätter och vid ett möte i mitten av juni drogs riktlinjerna 

upp för hur vi går vidare med att söka ett Interreg-projekt tillsammans med 

Jämtland och Norge. Det dock är tveksamt om det kommer till stånd något 

projekt detta år. 

 

Västraprojekt 

Samarbete med AKTUS ekonomiska förening i Ramsele har skett under tiden maj 

2008 och oktober 2010 i EU projektet Trappan. Resultaten från detta samarbete 

har varit mycket fruktsamt och ett flertal av deltagarna har kommit ut i egen 

försörjning trots att vägen till arbete varit mycket lång. Styrelsen är mycket nöjd 

med det arbete som bedrivits via AKTUS och vill hitta fortsatta lösningar i västra 

för förbundets målgrupp. Verkställande tjänsteman kommer att tillsammans med 

parterna undersöka möjligheter till en fortsatt verksamhet i Ramsele. 

Rapportering i Samordningsförbundets SUS-system 

Finansiering från Samordningsförbundet:  150 000:- under 2011 

Resultat: 

Förbundsstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 13 juni att överföra 

budgeterade medel till projektet SamCoach som får i uppdrag att även sköta 

verksamheten i Västra under 2011. 

Nya projekt  

Beskrivning:  

Anslag till nya projekt som initieras under året. 

Finansiering från förbundet:  

Budget 100 000:- 

Resultat: 

Det finns fortfarande möjlighet för parterna att söka pengar till nya satsningar i 

år inom detta program. 

 

Måluppfyllelse 

Mätbara mål för 2011. 

 Implementering i ordinarie verksamhet för projekten SamCoach och Bryggan 

Sollefteå. 
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 Utbildning i - och driftsättning av det nya SUS ska genomföras under januari 

2011 för alla verksamheter som vi medfinansierar. 

 

 Förbundsordningen kommer att ses över och anpassas till nu rådande 

förhållanden. Det åligger parterna att fatta beslut i sina resp. styrande organ 

om detta dokument. 

 

 Ta emot minst en student som skriver sitt examensarbete inom något av 

förbundets verksamhetsområde 

Övrigt 

 

Ådalssamverkan som bestått av de högsta chefstjänstemännen inom primärvård, 

sjukhusförvaltning, arbetsförmedlingar, försäkringskassa, skola, familje- och 

äldreomsorg samt verkställande tjänsteman från förbunden i Sollefteå och 

Kramfors, har lagts i träda tillsvidare då ledamöterna behöver fundera på hur 

den här formen av samverkan ska formas. 

 

Utbildning har hållits under våren. Mikael Sjölund deltog vid Utbildning i 

ledarskap av finansiell samordning den 6 april i Stockholm. 

 

Nationell nätverkskonferens ägde rum i mitten av april och hölls under två dagar 

i Norrköping. Åke Johansson, Eva Halling och Sandra Molund deltog från 

Sollefteå. 

 

En nätverkskonferens för norrlandsförbunden har hållits i Ö-vik i mitten av juni. 

Mikael Sjölund och Åke Johansson deltog från Sollefteå förbundet. 

 

Kollegiala träffar med länets verkställande tjänstemän hålls 2 -3  gånger per 

termin. Platsen för mötena förläggs till Landstingshuset i Härnösand. 
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Ekonomi 

Resultatrapport 
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