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Ordförande har ordet 
 
Jag tillträdde som ordförande i april 2019. Det har varit lite speciellt. Samordningsförbund är 
nytt för mej. Och det var fler i styrelsen som var nya.  Det här året har nästan helt präglats av 
arbetet med sammanslagningen av de tre Samordningsförbunden i Luleå, Piteå och Älvsbyn 
till Samordningsförbundet Södra Norrbotten. Jag är övertygad om att detta är rätt steg att ta 
för att utveckla verksamheten.  
jag ser fram emot samarbetet i den nya styrelsen 
 
 
 
Sven-Gösta Pettersson, Styrelseordförande 
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1. Förvaltningsberättelse 
 

Kommentar: Förvaltningsberättelsen ska omfatta/beskriva följande områden i enlighet med 
lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i tillämpliga delar: 

1. Utveckling av verksamheten 

2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

3. Händelser av väsentlig betydelse 

4. Förväntat utveckling 

5. Väsentliga personalförhållanden 

6. Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 

7. God ekonomisk hushållning 

8. Ekonomisk ställning 

9. Balanskravsresultat 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och 
verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2019. 
 
Årsredovisningen utgör även en slutredovisning av verksamheten inför likvidationen av 
förbundet. 

  
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret  
• Ekonomiskt resultat 
Förbundet har för år 2019 en total medelsramt på 4 011 544 kronor där 2 000 000 kronor 
kommer från parterna och resterande del har överförts som eget kapital från föregående år. 
Överskottet blev 2 124 039 kr. Det belopp som förs över till Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten 2 112 949 kr i likvida medel eftersom det vid årets utgång fanns skulder på 9 827 
kr som har betalats under 2020. Dessutom får det nya förbundet ta över momsfordringar på 
742 kr. 
 
Nettokostnaderna har uppgått till 1 897 332 kr.  71 % av kostnaderna har avsatts för 
aktiviteter till individerna. 
 
• Verksamhetsutveckling i stort 
Under året har samarbetet förbättrats och Beredningsgruppen har utvecklat formerna för sitt 
arbete. En insats ”Rätt insats” har avslutats i förtid då målsättningen för stödet till individerna 
inte kunde uppfyllas. En ny insats ”Tidsam” som vänder sig till personer med psykiska 
diagnoser påbörjades och har på kort tid lyckats mycket bra. Insatsen är ett samarbete mellan 
Piteå kommun, Socialtjänsten och Psykiatriska verksamheten.  Samordningsförbundet 
medfinansierar också ett ESF projekt, Motivera och aktivera (MOA), som vänder sig till unga 
15-29 år. Projektet är ett samarbete mellan Arvidsjaur, Piteå, Skellefteå, Älvsbyn och 
Arbetsförmedlingen.  
Styrelsen har också beslutat att finansiera ett nytt projekt, Etablering kvinna, som vänder sig 
till nyanlända kvinnor. Insatsen är ett samarbete mellan Piteå kommun, 
Kompetensförsörjning  och Arbetsförmedlingen och det startar2020-01-01.  
Personal och styrelseledamöter har deltagit vid flera kurser och konferenser.  
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Mycket arbete har ägnats åt sammanslagningen av Samordningsförbunden i Luleå, Piteå och 
Älvsbyn. Sammanslagningen har beslutats och detta innebär att detta är sista året för Activus 
  
• Resultat på individnivå 
Rätt insats 
Totalt har 13 personer deltagit (7 män, 6 kvinnor). Av dessa har 1 gått till arbete.  
 
Tidsam 
trettio deltagare är inskrivna i insatsen vid årsskiftet.  Majoriteten av deltagarna har haft sin 
psykossjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning längre än ett år. I dagsläget har 
tretton av trettio deltagare kommit sig ut i sysselsättning, varav tre av dem har lönearbete. 
Två deltagare studerar och åtta deltagare är ute i praktik.  
 
MOA 
Totalt 14 personer (8 män 6 kvinnor) från Piteå påbörjat aktivitet. Ingen har ännu gått till 
arbete eller utbildning.  
   
• Resultat på strukturell nivå 
Beredningsgruppen har träffats 10 gånger.   
Beredningsgruppen tillsammans med arbetsgruppen för Rätt insats gjorde ett studiebesök 
hos Samordningsförbundet i Umeå regionen. Beredningsgruppen deltog i Finsamkonfeensen i 
Stockholm. Ordförande och vice ordförande har deltagit i grundutbildning för 
Samordningsförbunden.  
  
• Övriga resultat  
Under året har mycket tid ägnats åt arbetet med en sammanslagning av 
Samordningsförbunden i Luleå, Piteå och Älvsbyn. Alla nödvändiga beslut har tagits. Detta 
innebär att Piteå kommun fån årsskiftet kommer att ingå i Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten tillsammans med Luleå och Älvsbyns kommuner.  
 
1.2 Om förbundet  

1.2.1 Organisation  
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten och Piteå kommun som 
medlemmar. 

Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp 
har den en Förbundschef och en beredningsgrupp med representanter för parterna som 
består av chefer på operativ nivå. 
   

1.2.2 Historik 
Samordningsförbundet Activus bildades 2006-12-01. DE första individinsatserna påbörjades 
våren 2007. Under tiden  2008-2016  var  den huvudsakliga insatsen arbetsträning på Grans 
Naturbruksgymnasium. Insatsen har haft mycket goda resultat. Den har dock avslutats under 
2016 då den pågått under lång tid.  
Efter en utvärdering gjordes en omstart av verksamheten under hösten 2017 och den har 
fortsatt under 2018 och 2019 men nya insatser.  
Under 2018 inleddes en diskussion om sammanslagning av förbunden i Luleå, Piteå och 
Älvsbyn. Den har fortsatt under 2019 och resulterat i beslut hos parterna att Activus och 



 
 

 Sida 6 
 

Signering av justerare 
på varje sida 

Consensus upphör och Piteå och Älvsbyn kommer att ingå i det  nya förbundet 
”Samordningsförbundet Södra Norrbotten tillsammans med Luleå.   
  

1.2.3 Lagrum 
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser (2003:1210) och förbundsordningen som beslutats av Samordningsförbundet 
medlemmar. Lagens syfte är att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom 
rehabiliteringsområdet och samordna gemensamma insatser riktade till personer i behov av 
samordnad rehabilitering samt underlätta en effektiv resursanvändning.   
 
Samordningsförbundet följer även lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
och kommunallagen (2017:725) i tillämpliga delar. 
 

1.2.4 Uppdrag 
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie 
verksamhet. Samordningsförbunden uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska 
få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar Samordningsförbundet 
genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att  skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

 
1.2.5 Finansiering/Medlemsavgifter 
Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till 2 000 000  kronor, där 
Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Norrbotten med en fjärdedel och 
Piteå kommunmed resterande fjärdedel. 
 

1.2.6 Verksamhetsidé och vision  
Att genom samordnade bedömningar och gemensamma insatser stärka de som på grund 
av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov, helt eller delvis, står utanför 
arbetsmarknaden en längre tid. 

Förbundet har till uppgift att skapa sådana rehabiliteringsinsatser som i normala fall inte 
är möjligt för var och en av förbundsmedlemmarna. I det arbetet ska det finnas möjlighet 
att prova okonventionella metoder som efter en positiv utvärdering ska kunna 
implementeras i ordinarie verksamhet. 

 
Visionen är att samtliga individer som avslutar aktiviteter där Samordningsförbundet 
medverkar ska bli självförsörjande med ett lönearbete på den reguljära 
arbetsmarknaden. 
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1.3 Beskrivning av verksamheten 
Under året har två nya insatser startat och en har avslutats. Vidare har personal och 
styrelserepresentanter deltagit i konferenser som riktar sig till Samordningsförbunden. Det 
har varit både nationella och regionala.  

1.3.1 Målgrupper 
Målgruppen för Activus är personer i åldern 16-65 år som är i behov av samordnande 
rehabiliteringsinsatser. Individerna står utanför arbetsmarknaden sedan lång tid på grund 
av ohälsa eller komplexa behov. 

1.3.2 Insatser - Individinriktade 
Rätt insats 
Pågick under tiden 2018-04-01 – 2019-09-30  
Syfte: 
Att fler personer med långa tider av ohälsa ska få stöd i rehabilitering och bli aktuella för 
arbete och/eller utbildning.  
Mål: 
Att skapa enhetliga rutiner och riktlinjer när det gäller samverkan kring personer med långa 
tider av ohälsa som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom.  
 
Motivera och aktivera  - MOA   
Pågår under tiden 2019-04-01 – 2022-03-31.  
Projektet medfinansieras till viss del av Samordningsförbundet. Projektet medfinansieras 
huvudsakligen av Europeiska Socialfonden (ESF) och kommunerna.  
Projektet är ett samarbete mellan Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Skellefteå kommuner. 
Syfte: 
Syftet är att unga i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar har närmat sig 
arbetsmarknaden eller studier. Att genom utvecklat samarbete mellan aktörerna förkorta 
tiden när de unga inte har någon aktivitet. 
Det finns ett behov av utökat samarbete/samverkan mellan försörjningsstöd och 
Arbetsmarknadsenheten. Det handlar om att tydliggöra processen internt gällande målgrupp, 
förbättra rutiner, klargöra överlämningar, synliggöra resurser som finns att tillgå, utöka 
användandet och antalet evidensbaserade metoder. Detta görs för att förbättra situationen för 
målgruppen genom att undvika onödiga kartläggningar, skynda på processen, synliggöra 
ansvar och skyldigheter. 
Mål: 
Totalt antal deltagare i projektet är 120. Ingen uppdelning/kommun.  
Minst 50 % av deltagarna upplever att de kommit närmare arbetsmarknaden. 
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Tidiga insatser - Tidsam 
Pågår under tiden 2019-04-01 – 2021-03-31. Insatsen samfinansieras tillsammans med 
Socialförvaltningen. 
Syfte: 
Att i kommunen och öppenvårdspsykiatrin i Piteå bygga upp ett fungerande vård- och 
stödprogram för personer med psykossjukdom och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som syftar till att motverka utanförskap och främja målgruppens 
möjlighet till jämställdhet i samhället. Ge den enskilde möjlighet att finnas i ett sammanhang, 
möjlighet till meningsfull vardag och ökade förutsättningar för återhämtning.  
För att möjliggöra för den enskilde återgå/få arbete/studier har projektet också till syfte att 
arbeta efter evidensbaserad metod; IPS-modellen (Individuell Placement and Support) som är 
en utveckling och en standardiserad och manualbaserad form av Supported employment. 
Även den evidensbaserade metoden ESL (Ett självständigt Liv) planeras användas som 
komplement både individuellt och om möjligt i grupp. 
Mål: 
Målet för verksamheterna är att skapa ett lokalt vård- och stödprogram för målgruppen och 
som ska erbjudas alla över 18 år i Piteå med psykossjukdom och neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som nyligen insjuknat/blivit utredda för sin diagnos. 
30 personer ska löpande kunna delta i Insatsen.  
50 % av deltagarna ska ha kommit i arbete eller utbildning 12 månader efter avslutad tid i 
insatsen.  
Minst 75 % av deltagarna  upplever att livssituationen förbättras efter deltagande i insatsen.   
 

1.3.3 Strukturinriktade insats  
Beredningsgruppen har gjort ett studiebesök hos Samordningsförbundet Umeåregionen för 
att öka kunskapen om vad Samordningsförbunden kan göra. Flera ur Beredningsgruppen 
deltog också vid årets Finsamkonferens.  
Ordförande och vice ordförande, som är nya, har deltagit i grundutbildningen som anordnas 
av Nationella rådet.  
 

1.4 Måluppfyllelse och resultat 
Styrelsen kan konstatera att målen för 2019 delvis har uppfyllts.  
Två planerade nya insatser har startat. Den ena startade senare än planerat Detta har 
inneburit att ambitionen att använda hälften av det ackumulerade kapitalet inte har kunnat 
fullföljas.  
Andelen medel för individinriktade insatser har däremot nästan uppfyllts enligt plan.    
Beslut har också tagits om en ny individinsats men den startar först under början av 2020.  
När det gäller strukturinriktade insatser har målet uppnåtts då samarbetet utvecklats mycket.  
Någon plattform för marknadsföring har inte utvecklats.  
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1.4.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser 
Rätt insats 
Totalt har 13 personer deltagit (7 män, 6 kvinnor). Av dessa har 1 gått till arbete.  
Eftersom insatsen inte lyckades så bra så avslutades den i förtid.  
 
Tidsam 
trettio deltagare är inskrivna i projektet vid årsskiftet.  Majoriteten av deltagarna har haft sin 
psykossjukdom eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning längre än ett år. I dagsläget har 
tretton av trettio deltagare kommit sig ut i sysselsättning, varav tre av dem har lönearbete. 
Två deltagare studerar och åtta deltagare är ute i praktik.  
Då insatsen pågått under en relativt kort tid har resultatet hittills överträffat förväntningarna.  
   
MOA 
Totalt 14 personer (8 män 6 kvinnor) från Piteå påbörjat aktivitet. Ingen har ännu gått till 
arbete eller utbildning.  
Individinsatserna började först i september men det kan konstateras att rekryteringen av 
deltagarna har gått bra.  
    

1.4.2. Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser 
De strukturinriktade insatserna för Beredningsgruppen har lett till att parterna har fått bättre 
insikt om möjligheterna att verka inom den finansiella samordningen.  
 
Ordförande och vice ordförande har genom att delta i konferenser anordnade av Nationella 
rådet fått nödvändig kunskap om vad finansiell samordning kan användas till.  
 
Förbundet har finansierat en  Förstudie Etablering kvinna. Denna ledde till en ansökan om en 
genomförande insats som beviljats och startar 2020-01-01.  
 
Det viktigaste strukturella arbetet har varit att slå samman de tre förbunden i Norrbotten till 
ett. På det sättet kan administrationen minska och mer av resurserna användas till insatser 
för individer.  
 
1.4.3. Ekonomiska resultat 
Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samt förklaring till ev. avvikelse från budget. 
Hantering av förbundets eventuella över/underskott. 
 
I verksamhetsplanen för 2019 angavs att hälften av det ackumulerade kapitalet skulle 
användas under året. Detta har inte lyckats. Däremot har en ny stor insats kunnat beviljats där 
det egna kapitalet kan användas de närmaste 2,5 åren. Det egna kapitalet kommer att 
överföras till det nya Samordningsförbundet Södra Norrbotten.  
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1.5 Styrelsens arbete under året 
Styrelsen har hållit sex sammanträden under året.  
Styrelse till och med 2019-03-31 :  
Piteå kommun - Agnetha Eriksson ordförande, ersättare Helena Stenberg 
Region Norrbotten - Anders Öberg Vice ordförande, ersättare Glen Berggård 
Arbetsförmedlingen - Carol Hansson, ersättare Martin Gaudet 
Försäkringskassan Ingrid Nilsson 
 
Styrelse från och med 2019-04-01  
Piteå kommun Sven-Gösta Pettersson ordförande, ersättare Håkan Johansson  
Region Norrbotten Roland Nordin Vice ordförande, ersättare Ellinor Sandlund 
Arbetsförmedlingen - Carol Hansson till och med 2019-06-30 , ersättare Martin Gaudet 
Försäkringskassan Ingrid Nilsson 
 
Revisorer: 
Staten Monika Lindgren  
Piteå Kommun, Anders Berg  
Region Norrbotten, Anders Åknert    
 
Två medlemssamråd har hållits under året.  
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2.  Driftsredovisning 
 

Belopp tkr 
 
 

Utfall jan-dec 
2019 

Aktuell 
budget jan-

dec 2019 

Avvikelse utfall – 
budget 

Bokslut helår 
2018 

Nettokostnad 
 

1 897 332 
 

3 050 000 1 152 668 1 188 186 

Bidrag/intäkt 
 

2 000 000 2 000 000 0  1 600 000 

Resultat 
 

102 668 -1 050 000 1 152 668 411 814 

Utgående eget 
kapital  

2 114 212 961 500 1 152 712  2 044 544 

Likvida medel 
 

2 121 039   2 392 610  

 
 
 
 
 

3. Resultaträkning 
 
Resultaträkning 

  2019-01-01 2018-01-01 
Belopp i kr. Not -2019-12-31 -2018-12-31 

 
Verksamhetens intäkter 1 2 000 000 1 600 000   
Verksamhetens kostnader 2 1 896 483 1 187 397  
Avskrivningar  0 0  
Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens resultat  103 517 412 603  
Finansiella intäkter    
Finansiella kostnader  849 789  
Resultat efter finansiella poster  102 688 411 814 
Extraordinära poster    
 
Årets resultat  102 688 411 814 
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4. Balansräkning 
 
Balansräkning 

 
Belopp i kr. Not 2019-12-31 2018-12-31 

 
Tillgångar 
Anläggningstillgång 
Omsättningstillgångar 

Fordringar 3 0 64935 
Kassa och bank  2 124 039 2 392 610 

Summa omsättningstillgångar    
 
Summa tillgångar  2 124 039 2 457 545 
 
Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital  2 011 544 1 599 730 
   Årets resultat  102 688 411 814 
   Övrigt eget kapital    
Avsättning 
    Avsättningar för pensioner  
Skulder 
     Långfristiga skulder    
     Kortfristiga skulder 4 9 827 446 001  
Summa eget kapital, avsättningar och skulder    
 
    
Ansvarsförbindelser    
  

  



 
 

 Sida 13 
 

Signering av justerare 
på varje sida 

5. Kassaflödesanalys  
 
Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten 

 
Belopp i kr.  2019-12-31 2018-12-31 

 
Årets resultat  103 517 412 603 
Justering för ej likviditetspåverkande poster -849 -789  
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital  102 688 411 814 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar  64 935 -37 377 
Ökning/minskning kortfristiga skulder  -436 174 339 844 
Kassaflöde för den löpande verksamheten -268 571 714 301  
 
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
 
Årets kassaflöde  -268 571 714 301  
Likvida medel vid årets början  2 392 610 714 301 
Likvida medel vid årets slut  2 124 039 2 392 610  
    

 
 
6. Redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar.  
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7. Noter 
 
 
Not 1. Verksamhetens intäkter 
  2019-12-31 2018-12-31 

 
Driftbidrag från staten 1 000 000 800 000 
Driftbidrag från Piteå kommun 500 000 400 000  
Driftbidrag från landsting/region 500 000 400 000  
Summa 2 000 000 1 600 000  
 
 
Not 2. Verksamhetens kostnader 
  2019-12-31 2018-12-31 

 
Administrera tjänster köpt fr Piteå kommun 20 000 20 000 
Förbundschef, tjänsteköp Piteå kommun 399 118 391 947  
Köp av verksamhet fr NLL 166 486 180 336  
Köp av verksamhet fr Kommuner 1 052 843 198 276 
Köp av verksamhet fr Staten 124 855 294 510 
Köp av verksamhet fr Övriga 23 700 48 038 
Övriga verksamhetskostnader 80 592 46 680  
Arvoden till styrelsen inkl. omkostnader 9 291 0 
Kurs och konferens avgifter 19 600 7 610 
Summa 1 896 482 1 187 397 
 
 
Not 3. Fordringar  
  2019-12-31 2018-12-31 

 
Ludvika moms    0 64 935 
 
Not 4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
  2019-12-31 2018-12-31 

 
Faktura från Piteå kommun för administrativa tjänster 0 20 000 
Faktura från Piteå kommun för tjänst Förbundschef 0 101 625  
Piteå kommun Samhällsbyggnadsnämnden 0 37 440   
Piteå kommun Socialnämnden 0 37 596 
Arbetsförmedlingen 0 48 048 
Försäkringskassan 0 39 746 
Region Norrbotten 9 291 155376  
Delegera Förbundschefsdagar 0 6 170 
Heta hyttan 536 0 
Summa 9 827 446 001  
 
 
 
  



 
 

 Sida 15 
 

Signering av justerare 
på varje sida 

 

8. Styrelsens beslut 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 
kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning. 
(Då varje ledamot sitter på personligt mandat ska de inte skriva under i egenskap av 
representant för en myndighet, utan från sin roll i Samordningsförbundet styrelse.) 
 
 
Datum: 2020-02-25 
  
 
Sven-Gösta Pettersson   Roland Nordin     
Ordförande   Vice ordförande 
 
Ingrid Nilsson  Martin Gaudet   
Ledamot   Ledamot 
 
 
 
 
 


