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Förvaltningsberättelse 
 
Första hela verksamhetsåret är till ända för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik.  
Förbundet har till uppgift att stimulera till samt följa upp och utvärdera 
samverkanslösningar mellan förbundets medlemmar inom förbundets ansvarsområde. 
Förbundet skall också med sina insatser skapa ett mervärde utöver det ordinarie 
samverkansarbetet som redan sker inom förbundets ansvarsområde. 
En stor del av arbetet under året har koncentrerats på att finna formerna för 
Samordningsförbundets verksamhet. 
Den primära målgruppen 2005 har varit unga vuxna 16-30 år som är i behov av 
samordnade insatser för att kunna etablera sig i samhället.  
Förbundet har också beslutat att ställa medel till förfogande för utvecklande av  
psykiatrisamverkan. 
 
Styrelsens arbete 
 
Ledamöter 
Ordinarie ledamöter har varit: 
 
Ordförande  Åke Forsberg (s)  Försäkringskassan 
Vice ordförande Glenn Nordlund (s)  Örnsköldsviks kommun 
  Ewa Söderberg (s)  Landstinget V-norrland 
  Gunnar Fors  Länsarbetsnämnden  
 
Ersättare har varit: 
  Lena Byström (s)  Försäkringskassan 
  Hans Delén (fp)  Kommunen 

Gun Enquist-Öhman (sjvp) Landstinget 
Bertil Johansson  Länsarbetsnämnden 

 
Samordningsförbundet har gjort tjänsteköp av Örnsköldsviks kommun avseende 0,5 
verkställande tjänsteman under 2005. Pär Eriksson har innehaft denna funktion. 
 
Beredningsgrupp 
En beredningsgrupp för förbundets sammanträden har bestått av ordförande, vice 
ordförande samt verkställande tjänstemannen. 
 
Protokollförda sammanträden 
Förbundet har under året haft 7 protokollförda sammanträden.  
 
Organisation 
Förbundet har haft ett nära samarbete med den förut etablerade ledningsstrukturen för 
samverkan i Örnsköldsvik som byggts på politisk, strategisk och operativ chefsnivå. 
(Polsam, Stratsam och Opsam) 
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Verksamheter/insatser 
 
Samordningsförbundet ska enligt verksamhetsplanen för 2005 ha; 
 
• Beslutat om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  
• Beslutat på vilket sätt de medel som står till förfogande för den finansiella 

samordningen ska användas.  
• Upprättat en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre 

åren.  
• Upprättat en preciserad verksamhetsplan med budget för 2005.  
• Utformat en strategi för uppföljning och utvärdering av de rehabiliteringsinsatser 

som initieras av Samordningsförbundet. 
• Utformat en informationsstrategi för Samordningsförbundet. 
 
Beslut 
Förbundet har under året 

 Beslutat om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.  
 Beslutat på vilket sätt de medel som står till förfogande för den finansiella 

samordningen ska användas.  
 Upprättat en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre 

åren.  
 Upprättat en preciserad verksamhetsplan med en detaljerad budget för 2005. 
 Utformat en strategi för uppföljning och utvärdering av de rehabiliteringsinsatser 

som initieras av Samordningsförbundet. 
 
Ej genomfört under året är 

 Utformandet av en informationsstrategi för Samordningsförbundet. 
 
Genomförda insatser 
Den primära målgruppen 2005 har varit unga vuxna 16-30 år som är i behov av 
samordnade insatser för att kunna etablera sig i samhället.  
Ett annat prioriterat målområde har varit psykiatrisamverkan. 
 
Tolvan 
Samordningsförbundet har under året finansierat två handledare samt viss utrustning 
för uppbyggnad av tolvan.  
 
Tolvan har kommit igång i enlighet med verksamhetsplan, dock ett par månader senare 
än planerat. Två handledare har anställts och 4 personer var inskrivna vid årsskiftet 
2005-06. Varje deltagare får direktrespons och uppföljning av sin handledare. Hittills 
bra närvaro och motivation. Inventarier och material har köpts in samt upprustning av 
arbetslokaler har gjorts med hjälp av deltagare och handledare samt i samverkan med 
Startpunkten.    
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Skarven 
Samordningsförbundet har under året finansierat en och en halv coachtjänst samt en 
del verksamhets- och hyreskostnader på Skarven.   
  
I början av februari anställdes den första coachen inom ramen för ”Skarven”. Då 
tillsattes även en urvalsgrupp för att hantera aktualisering och rekrytering av ungdomar 
till Skarven. Lokaler för att möjliggöra en fullskalig utveckling av ”Skarvens” 
verksamheten har förblivit olöst under året men väntas kunna tas i anspråk våren 2006. 
 
I slutet av februari påbörjades en metodutbildning som pågår t.o.m. våren 2006 där 
personal från URU/Skarven, kultur- och fritidsgårdarna samt skolans IV-program 
deltar. Här bör gymnasieskolans deltagande uppmärksammas och deras nyfikenhet på 
att pröva och utveckla verksamhet i en alternativ pedagogisk miljö är spännande.  
 
Hösten 2005 har till största delen handlat om utveckling av ”Skarven”. Utökning av 
personal i augusti och november har resulterat i att det vid årets utgång finns 2,5 
coacher, varav Samordningsförbundets medel möjliggör 1,5 coach. Förberedelser har 
gjorts för att flytta in i en bättre verksamhetsanpassad lokal. En ny praktikplats-
verksamhet kom till genom en trafiksäkerhetssatsning på reflexanvändning hos 
skolbarn ”Vi syns i Örnsköldsvik”. 
 
Skarven har under året totalt coachat ca 15 ungdomar (varav ca 7 via ”Samordning-
förbundets” coacher) och projektdelarna har handlett ca 70 ungdomar. 
 
Under hela året har verksamheten varit aktiv i länets FoU-grupp samt 
länssamverkande möten och arbetsgrupper.  
 
Inom Skarven har arbetet framförallt begränsats till en väldigt nära och personlig 
coachning med ett fåtal ungdomar men med relativt kvalificerade uppdrag där det 
finns exempel på både solsken och mörkaste moln. Allt från unga som snabbt fått 
arbete eller utvecklat ett ledarskap, till där utredningsbehovet är påtagligt och som 
borde ha gjorts lång tidigare. Dagligverksamheten inom Skarven kommer att kunna 
utvecklas först när lokalresurser och personella förutsättningar kan infrias, 
förhoppningsvis under 2006. 
En av coacherna har som en del av en utbildningsinsats om metodutveckling deltagit i 
arbetet med IV-programmet (individuella programmet på gymnasiet) två dagar per vecka. 
Denna koppling mellan Skarven och IV-programmet har varit berikande men också 
skapat en del oro om hur organisation och ansvarsfrågor hänger ihop. 
 
Styrelsen kan konstatera att både Tolvan och Skarven hade medel kvar vid årets slut. 
Hur hanteringen av detta ska ske kommer styrelsen att bestämma under våren 2006 i 
dialog med insatsansvariga. 
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Kartläggning/inventering av behovet av utredningsresurs inom främst neuropsykiatri 
Samordningsförbundet har under året tagit beslut på att ställa resurser till förfogande 
för en kartläggning/inventering av behovet av utredningsresurs inom främst 
neuropsykiatri.  
En person är utsedd för att göra kartläggningen. Uppdrag är skrivet, och 
uppdragsdialog har hållits. Arbetet kör igång på allvar i mars 2006 och beräknas vara 
avslutat i juni 2006. Arbetet leds via Stratsam och Opsam Mitt i livet.  
 
Övrigt 
Verkställande tjänsteman har under året deltagit i en nationell konferens kring 
finansiell samverkan och ordförande har deltagit i två konferenser. Verkställande 
tjänsteman och ordförande har också deltagit i två träffar med länets övriga 
samordningsförbund. 
 
Slutord 
Styrelsen kan konstatera att Samordningsförbundet har fått en bra start och att den ser 
fram mot 2006 års verksamhet med stor tillförsikt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….  ………………………………….. 
Åke Forsberg, Ordförande  Glenn Nordlund, Vice ordförande 
 
 
 
……………………………….  ………………………………….. 
Ewa Söderberg    Gunnar Fors 
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Ekonomisk berättelse 
 
 
      

Balansräkning 2005-12-31      
      

Tillgångar      
      
Kassa, Bank       1 101 896 kr Not 1 

Summa tillgångar    1 101 896 kr  

      
      

Eget kapital och skulder     
      
Årets resultat    701 896 kr  
Eget kapital       400 000 kr  
Summa eget kapital och 
skulder   1 101 896 kr  
      
 
      

Resultaträkning 2005   Budget Utfall  
      

Intäkter      

Bidrag     2 000 000 kr 2 000 000 kr  

Summa intäkter   2 000 000 kr 2 000 000 kr  
      
      
      
Kostnader      

Bidrag beviljade projekt   -1 725 000 kr -1 065 000 kr Not 2 
Köp av tjänst   -240 000 kr -199 588 kr  
Arvoden och ersättningar   -25 000 kr -22 232 kr  
Inventarier   -6 000 kr -5 876 kr  
Kurser, resor, utrustning, övrigt   -4 000 kr -5 408 kr  

Summa kostnader   -2 000 000 kr -1 298 104 kr  
      

Årets resultat     0 kr 701 896 kr  
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Nothänvisningar      
      
Not 1 Kassa, bank      
      
Bidrag 2004 FK/AF    200 000 kr  
Bidrag 2004 Landstinget    100 000 kr  
Bidrag 2004 Ö-viks kommun   100 000 kr  
Bidrag 2005 FK/AF    1 000 000 kr  
Bidrag 2005 Landstinget    500 000 kr  
Bidrag 2005 Ö-viks kommun     500 000 kr  

Summa Bidrag    2 400 000 kr  
      
Kostnader 2005 enl Resultaträkning   -1 298 104 kr  

Summa kostnader    -1 298 104 kr  
           

Saldo avräkningskonto 2005-12-31  1 101 896 kr  
      
      
      
Not 2 Beviljade bidrag      
      
Bidrag till URU/Skarven    450 000 kr  
Bidrag till "Tolvan"       615 000 kr  

Summa Bidrag    1 065 000 kr  
 
 
 
 
 

 
 

 
 


