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Förvaltningsberättelse 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik, 222000-2063 avger här följande 
årsredovisning för räkenskapsåret 2007. 

Samordningsförbundet har arbetat enligt inriktningen att genom finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet(SFS 2003:1210), möjliggöra en 
förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som befinner sig långt 
från arbetsmarknaden samt uppnå en effektivare resursanvändning. 
Samordningsförbundet har genom att, göra prioriteringar inom det samlade 
ansvarsområdet och stimulerat till insatser, skapat ett mervärde utöver det 
ordinarie samverkansarbetet som redan sker mellan förbundets medlemmar. 

De lokala behoven och kunskaperna har legat till grund för Samordnings-
förbundets inriktning och omfattning. 
 
 
Styrelsens arbete 
 
Ledamöter 
Ordinarie ledamöter under året har varit: 
Glenn Nordlund (s) Örnsköldsviks kommun Ordförande 
Lars-Olov Olsson (s) Landstinget Västernorrland, vice ordförande 
Anita Lindgren Försäkringskassan 
Bertil Johansson Länsarbetsnämnden  
 
Ersättare under året har varit: 
Camilla Svensson (m) Örnsköldsviks kommun 
Gun Enquist-Öhman (sjvp) Landstinget Västernorrland  
Joakim Blomberg Försäkringskassan 
Ewa Kirrander Länsarbetsnämnden  
 
Kommunens folkhälsosamordnare Pär Eriksson har under året haft uppdraget att 
på 50% fungera som förbundets verkställande tjänsteman. 
 
Protokollförda samanträden 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. 5 av dessa har 
genomförts tillsammans med den lokala politiska ledningsgruppen för samverkan, 
Polsam. 
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Administrativa rutiner 
Utifrån revisionens rekommendationer så har styrelsen under året vidtagit 
åtgärder vad gäller kvalitetshöjning av förbundets internkontroll. 
 
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 finns 
upparbetad i Örnsköldsvik sedan 2003. Denna ledning, (Polsam, Stratsam och 
Opsam) fungerar också, i de flesta fall, som utförare av de insatser som styrelsen 
beslutar om. 
Dessa insatser regleras via avtal mellan förbundet och den utförande parten. 
 
Övrigt 
Verkställande tjänsteman och en styrelseledamot deltog på den nationella 
nätverkskonferensen för Samordningsförbund som arrangerades i Nynäshamn 18-
19 september. Verkställande tjänstemannen har också under året deltagit i ett 
erfarenhetsutbyte mellan länets övriga Samordningsförbunds verkställande 
tjänstemän. I slutet av året var en delegation från Härnösand/Timrås 
samordningsförbund på studiebesök i Örnsköldsvik. Tolvan och Länken besöktes.  
 
Mål och prioriteringar 2007 
Förbundets arbete under året har präglats av de mål som beslutades i 
verksamhetsplanen 2007-2009. 

• Samordningsförbundet i Örnsköldsvik skall stimulera till 
samverkanslösningar mellan förbundets medlemmar inom förbundets 
ansvarsområde. 

• Förbundet skall utveckla uppföljnings- och utvärderingsmetoder för 
insatser inom den finansiella samordningen.  

• Förbundet avser att under kommande mandatperiod lägga större 
ansträngningar på att hitta flexiblare former för samordnad finansiering av 
rehabiliteringsinsatser.  

• Styrelsen avser också att under kommande mandatperiod förstärka det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet genom tydligare införliva 
folkhälsoaspekten i förbundets verksamhet. 
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Förbundet har under året speciellt prioriterat insatser som inriktat sig på; 

 Unga vuxna 16-30 år som är i behov av samordnade insatser för att 
kunna etablera sig i samhället. 

 
Skarven – Slutfördes under året enligt projektplan. Skarven betecknar vi som en 
lyckad verksamhet (Se slutrapport- Skarven – När alla andra resurser är 
uttömda). Verksamheten har permanentats och lagts in under Kommunens 
humanistiska förvaltning.  
Tolvan – Har löpt på under året enligt plan och med gott resultat. Utvärderas 
samhällsekonomiskt av Payoff.nu (f.d. Sampop). En första delrapport kom i slutet 
av november. Den visar på samhällsekonomiska vinster av projektet. Tolvan 
fortsätter under 2008 med en något uppräknad budget.  

 Psykiatrisamverkan 

Här har förbundet, under första halvåret finansierat 50% Samordnarfunktion för 
psykiatriuppdraget. Margaretha Hägglund som hade samordningsuppdraget 
redovisade i juni sin slutrapport Psykiatrisamverkan i Örnsköldsvik. Där föreslogs 
en handlingsplan som den politiska, strategiska och de operativa 
ledningsgrupperna ställt sig bakom. Det är en handlingsplan med 5-års 
perspektiv. Arbetet med den har påbörjats under hösten 2007. 

Förbundet har också tillsammans med Opsam Mitt i livet anordnat ett 
psykiatriseminarium på Folkets Park i oktober med drygt 100 deltagande. Det var 
repsesentation från förbundets alla parter samt från andra organisationer.  

 Utveckling av process- och projektstödet till våra berednings- och 
utförargrupper i samverkansarbetet. 

Ett avtal har under året upprättats mellan förbundet och en av parterna, 
Örnsköldsviks kommun. Utifrån det avtalet har tre processtödjare ställts till 
förfogande för samverkansarbetet Välfärd i Örnsköldsvik – Tillsammans (Polsam, 
Stratsam samt Opsam). De har kommit i gång bra med flera uppdrag och arbetar 
med ett utpräglat folkhälsoperspektiv. 

 Att inom ramen för finansiell samordning utveckla det förebyggande 
och hälsofrämjande välfärdsarbetet. 

Förutom processtödjarna så har beslut tagits att under en tre-årsperiod aktivt 
stötta upparbetandet av en samlad ungdomshälsa.   
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  Tillse att relevanta uppföljnings- och utvärderingsmetoder införs. 

Förbundet har under året beslutat att alla nya insatser som kan ska utvärderas 
enligt SUS. Payoff.nu fortsätter att utvärdera Tolvan enligt överenskommelse. 
Förbundet har också uttalat sitt stöd till en processutvärdering av den 
samverkansorganisation som utgör stöd till Samordningsförbundets arbete. 
Förbundsstyrelsen har under året fått rapporter av de projektansvariga hur de 
olika insatserna utvecklas.  

Statskontoret har inom sitt utvärderingsuppdrag från Regeringen tittat lite 
närmare på Örnsköldsviks Samordningsförbund. Verkställande tjänstemannen har 
intervjuats och besök har gjorts hos Tolvan och Skarven. Några av Tolvans 
deltagare har också djupintervjuats av Elisabeth Wollin Elhouar vid Etnologiska 
avdelningen på Stockholms universitet. Syftet med den studien var att studera hur 
deltagare i en så kallad Finsaminsats upplever rehabiliteringen. Studien heter 
Finsam och brukarna. www.statskontoret.se  
 
 
Ekonomi 

Inför budgetåret 2007 så tillsköt parterna mer medel vilket möjliggjorde att vi 
kunde stärka processtödet samt gå i gång med fler insatser såsom Länken samt 
budgetera mer för psykiatrisamverkan. Styrelsen budgeterade för ett underskott 
för 2007. I och med att förbundet hade drygt en miljon i ackumeterat underskott 
så fanns det utrymme för detta.  

Budgetåret 2007 visar dock ett stort balanserat överskott vilket beror på följande. 

• Insatserna Invandrarcoach och Länken kom ej i gång förrän i april-maj. 

• I överskottet ingår 500 000 SEK som ju redan var budgeterat för 
Invandrarcoach 2008. 

• Processen med att hitta relevanta insatser kring psykiatrisamverkan har 
dragit ut på tiden så det är bara förbrukat en tredjedel av de avsatta medlen. 

• Budgetposten ej bestämda insatser är ej ianspråktagen. 

• Utvärderingskostnaderna uppgick bara till hälften av vad som var 
budgeterat. 

• Ej budgeterade ränteintäkter. 

 

http://www.statskontoret.se/
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Detta överskott ombudgeteras för 2008 och skjuter fram Invandrarcoach och 
Länken ett halvår. Arbetet med Psykiatrisamverkan kommer att intensifieras 
under 2008 och 2009 i och med att handlingsplanen förverkligas och det kommer 
då bli tydligare vilka samordningsinsatser förbundet kan stödja.  

Styrelsen kan dock konstatera att förbundet, jämfört med 2006, har fördubblat 
sina insatser vad gäller beviljade projekt.   
 
 
Slutord 
 
Vi kan se tillbaka på 2007 som ett år där Samordningsförbundet fortsätter att ta 
en aktiv roll vad gäller samordning av välfärdsarbetet i Örnsköldsvik. Vi kan 
konstatera att vi uppnått resultat inom alla våra mål som vi satte upp i vår 
verksamhetsplan. Speciellt glädjande är att vi från och med 2007 har fått en större 
budget att arbeta med samt att vi kan se positiva utvärderingsresultat av våra 
insatser, såväl på individ- som samhällsnivå. Vi får dock aldrig slå oss till ro och 
bli passiva. Det finns mycket vi kan utveckla vidare.  
 
Styrelsen vill med dessa ord avsluta årsberättelsen och samtidigt tacka alla 
samarbetsparter för ett gott utfört arbete under 2007. 
 
 
 
 
 
………………………………   ……………………………… 
Glenn Nordlund, Ordförande   Lars-Olof Olsson, vice ordf. 
 
 
 
………………………………   ……………………………… 
Anita Lindgren    Bertil Johansson 
 
 
 
 
 
 
………………………………………... 
Pär Eriksson, verkställande tjänsteman 
 

 


