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Förvaltningsberättelse 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik, 222000-2063 avger här följande 
årsredovisning för räkenskapsåret 2006. 
Samordningsförbundet har arbetat enligt inriktningen att stimulera till och följa 
upp samverkanslösningar mellan förbundets parter inom förbundets 
verksamhetsområde (SFS 2003:1210). Samordningsförbundet skall med sina 
insatser skapa ett mervärde utöver det ordinarie samverkansarbetet som redan 
sker inom rehabiliteringsområdet. 
 
Styrelsens arbete 
 
Ledamöter 
Ordinarie ledamöter under året har varit: 
Åke Forsberg (s) Försäkringskassan Ordförande 
Glenn Nordlund (s) Örnsköldsviks kommun Vice ordförande 
Ewa Söderberg (s) Landstinget Västernorrland 
Gunnar Fors Länsarbetsnämnden (1/1-7/3 2006 ) 
Bertil Johansson Länsarbetsnämnden (8/3-31/12 2006) 
Ersättare under året har varit: 
Lena Byström (s) Försäkringskassan 
Hans Delén (fp) Örnsköldsviks kommun 
Gun Enquist-Öhman Landstinget Västernorrland (1/1- 30/4 2006) 
Jarl Strömbäck Landstinget Västernorrland (1/5-31/12 2006) 
Bertil Johansson Länsarbetsnämnden (1/1-7/3 2006 ) 
Runa Sörstam Länsarbetsnämnden (8/3-31/8 2006) 
Ewa Kirrander Länsarbetsnämnden (1/9-31/12 2006) 
 
Kommunens folkhälsosamordnare Pär Eriksson har under året haft uppdraget att 
på 50% fungera som förbundets verkställande tjänsteman. 
 
 
Protokollförda samanträden 
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. 4 av dessa har 
genomförts tillsammans med den lokala politiska ledningsgruppen för samverkan, 
Polsam. Detta har varit ett första steg i att försöka koppla de båda politiska 
ledningsgrupperna närmare varandra i syfte att bättre främja det gemensamma 
välfärdsarbetet i kommunen. 
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Administrativa rutiner 
Utifrån revisionens rekommendationer så har styrelsen under året vidtagit 
åtgärder vad gäller kvalitetshöjning av förbundets administrativa rutiner. 
Styrelsen har också tagit fram en grafisk profil för vårt gemensamma 
samverkansarbete i Örnsköldsvik. 
Ett samarbete är påbörjat mellan parterna om en gemensam hemsida för vårt 
samverkansarbete. 
 
Organisation 
Styrelsen har kontinuerligt under året hållit sig informerad om hur 
samverkansarbetet inom förbundets verksamhetsområde utvecklas. Detta via nära 
dialog med den ledningsstruktur för samverkan mellan parterna som fanns 
upparbetad i Örnsköldsvik sedan 2003. Denna ledning, (Polsam, Stratsam och 
Opsam) fungerar också som utförare av de insatser som styrelsen beslutar om. 
Dessa insatser regleras via avtal mellan förbundet och den utförande parten. 
 
Verksamhet och prioriterade insatser 
 
Primär målgrupp för förbundet har varit unga vuxna 16-30 år som är i behov av 
samordnade insatser för att kunna etablera sig i samhället. Ett 30-tal unga vuxna 
har under året varit inskrivna i insatser som stöttas av Samordningsförbundet. 
Förbundet har också stöttat utvecklingsarbetet vad gäller psykiatrisamverkan 
mellan förbundets parter. 
 
Insatser 2006 
� Tolvan enligt verksamhetsplan. Fortsätter under 2007. 
 
� URU-Skarven enligt verksamhetsplan. Fortsätter under 2007. 
 
� Finansierat projektledare för arbetet med att kartlägga behovet av 
utredningsresurs för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder i 
Örnsköldsvik. 
 
� Finansierat samordnare av arbetet med att utifrån Socialstyrelsens rapport 
om kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder, 
arbeta fram ett förslag till handlingsprogram för att kunna samordna 
insatserna mellan huvudmännen för denna målgrupp. Fortsätter 2007. 
 
För utförligare information om varje insats så hänvisar vi till de olika insatsernas 
verksamhetsrapporter. 
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Uppföljning och utvärdering 
 
Ett utvärderingsarbete enligt utvärderingsverktyget Sampop har äntligen inletts 
vad gäller Tolvan och Skarven. 
 
Utvärderingssystemet SUS (System för Uppföljning av Samverkan inom 
rehabiliseringsområdet) är inte fullt ut tillgängligt för Samordningsförbund ännu. 
Ett intensifierast utvecklingsarbete på nationell nivå pågår. 

Statskontoret, som har ett regeringsuppdrag att följa upp och utvärdera finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet, har under hösten arbetat med underlag 
till sin tredje rapport. Samordningsförbundet i Örnsköldsvik har varit ett av de 
förbund som de tittat lite närmare på via besök på Tolvan och Skarven samt 
enkäter till respektive projektledare. De har också genomfört en intervju av 
förbundets verkställande tjänsteman. Rapport kommer att publiceras den 15 maj 
2007.  
 
Ekonomi 

Styrelsen budgeterade för ett underskott 2006. I och med att förbundet hade ett 
ackumulerat överskott på drygt 700 000 SEK när man gick in i 2006 så fanns det 
utrymme för detta. Nu togs inte alla budgetrade medel i anspråk så i praktiken 
gick 2006 så gott som plus minus noll i alla fall.  
 
Övrigt 
 
Verkställande tjänstemannen deltog på ett erfarenhetsutbyte mellan 
Samordningsförbund i landet i Saltsjöbaden 29-30 mars och VT och ordförande 
deltog på konferens i Göteborg den 12-13 oktober. Där presenterades också en 
posterutställning om Samordningsförbundet i Örnsköldsvik. 
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Slutord 
 
Styrelsen kan konstatera att 2006 har varit ett bra samverkansår. Ett 30-tal unga 
vuxna i Örnsköldsvik har fått ökade möjligheter att etablera sig i samhället. Vi 
har också fått fram ett konkret förslag på hur man kan förbättra 
utredningsmöjligheterna för vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. 
 
Vi sätter fortsatt tilltro på modellen finasiell samordning via ett 
Samordningsförbund. En förutsättning för fortsatt utveckling är dock att vi hittar 
flexiblare former för att förstärka Samordningsförbundets budget. 
 
Styrelsen vill avsluta med att tacka alla samarbetsparter för ett gott utfört arbete 
under 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………   ……………………………… 
Glenn Nordlund, Ordförande   Lars-Olof Olsson, vice ordf. 
 
 
 
………………………………   ……………………………… 
Anita Lindgren    Bertil Johansson 
 
 
 
 
 
 
………………………………………... 
Pär Eriksson, verkställande tjänsteman 
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Resultaträkning    
  Utfall Utfall   Budget
  2006 2005   2006
            
Intäkter          

Bidrag 
Not 
1 2 000 000 2 000 000   2 000 000,0

          
Summa intäkter  1 999 999 2 000 000   2 000 000,0
          
Kostnader          

Bidrag beviljade projekt 
Not 
2 -1 649 827 -1 065 000   -2 120 000

Uppdragsersättning verkställande tjman -265 827 -199 588   -265 000
Arvoden o. ersättningar (styrelsen o. 
revisorer) -33 819 -22 232   -30 000
Sammanträdeskostnader  -9 287 -5 876   -13 000
Kurser, resor, konferenser, övrigt  -46 260 -5 408   -150 000
          
Summa kostnader  -2 005 019 -1 298 104   -2 578 000
         

Årets resultat   -5 019 +701 896   -578 000,0
      
      

Balansräkning  2006-12-31 2005-12-31   

       

Tillgångar        
Momsfordran  5 434 -   
Kassa, Bank  1 091 442 1 101 896   
        

Summa tillgångar   1 096 877 1 101 896   
        

Eget kapital och skulder        
Eget kapital   1 101 896 400 000   
Årets resultat  -5 019 701 896   
        

Summa eget kapital och skulder 1 096 877 1 101 896   
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Nothänvisningar  Utfall Utfall  Budget 
  2006 2005  2006
         
Not 1 Bidrag         
Landstinget  500 000 500 000  500 000
Örnsköldsviks kommun  500 000 500 000  500 000
FK/AMS  1 000 000 1 000 000  1 000 000
         
  2 000 000 2 000 000  2 000 000
         
Not 2 Bidrag beviljande projekt        
Bidrag till Tolvan  -810 000 -615 000  -810 000
Bidrag till URU-skarven  -600 000 -450 000  -600 000
Bidrag till Psykiatrisamverkan  -239 827 -  -410 000
Bidrag övriga insatser  - -  -300 000
         
  -1 649 827 -1 065 000  -2 120 000
      
      
      

Avstämning bankkonto     

            
Saldo per 20061231  1 519 900,05    
      
Följande fakturor som har belastat       
bankkontot under 2007.      
Avser dock kostnader 2006      
 - vernr 35 Erfarenhetsutbyte 
Finsamordning -1200    
 - vernr 36 Frankering 2006  -104,00    
 - vernr 37 Sammanträdesfika 19/10  -1 789,00    
 - vernr 38 Ers verkställande tjänsteman 
2006 -265 000,00    
 - vernr 39 Ers M Hägglund sept-dec 2006 -159 218,00    
 - vernr 40 Sammanträdesfika 14/12  -747,00    
 - vernr 41 Avtackning styrelseledamot -400,00    
      
Utgående saldo konto 1920  1 091 442,05    

 


