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Förvaltningsberättelse 
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik, 222000-2063 avger här följande 
årsredovisning för räkenskapsåret 2008. 

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 
Gunnar Fors Arbetsförmedlingen  
 
Ersättare under året har varit: 
Camilla Svensson (m) Örnsköldsviks kommun 
Gun Enquist-Öhman (sjvp) Landstinget Västernorrland  
Joakim Blomberg Försäkringskassan 
Runa Sörstam Arbetsförmedlingen  
 
Kommunens folkhälsosamordnare Pär Eriksson har sedan 2005 haft uppdraget att 
på 50 % fungera som förbundets verkställande tjänsteman. Kommunen får en 
uppdragsersättning motsvarande en halvtidstjänst för detta. Eriksson arbetar på 
sin andra halva med samordning av Polsam, Stratsam och Opsam som samtidigt 
är berednings- och utförargrupper till Samordningsförbundet. Denna halva betalas 
gemensamt av Kommun, Landsting och Försäkringskassan. Erikssons arbete 
handlar enbart om samordning, ledning och utveckling av parternas samarbete 
och inget internt arbete alls för någon av parterna. Av den anledningen så 
beslutade förbundsstyrelsen i slutet av året att retroaktivt, från och med 
verksamhetsåret 2008 ta hela kostnaden för verkställande tjänstemannen. 



    

 

 
Protokollförda samanträden 
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. 4 av dessa har 
genomförts tillsammans med den lokala politiska ledningsgruppen för samverkan, 
Polsam. 
 
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. 
Därutöver har också representanter från de olika insatserna som förbundet 
finansierar vid två tillfällen under året, rapporterat till styrelsen om sin 
verksamhet.   
 
Konferenser och seminarier 

� Länsseminarium med länsstyrelsen och länets Samordningsförbund i 
Härnösand 15 april ”Inte ska samverkan vara så krångligt”. Där deltog 
verkställande tjänsteman, vice ordförande samt delar av Polsam. 

� Nationella nätverkskonferensen för Samordningsförbund i Nyköping 16-17 
april. Verkställande tjänstemannen deltog.  

� ”Lönar det sig, Samverkan, Prevention och Rehabilitering”   Socio-
ekonomiskt seminarium i Sundsvall 18 september. Ordförande, vice 
ordförande samt delar av Polsam. 

� ”Folkhälsa är politik”  Folkhälsoutbildning för politiker tillsammans med 
Polsam den 2-3 oktober. Ordförande och vice ordförande var med. 

� ”Samverkan –Ska det vara så svårt?” i Härnösand den 15 oktober. 
Uppföljningsseminarium till seminariet den 15 april med Länsstyrelsen. 
Deltagande var VT, ordförande, vice ordförande, samt delar av Polsam.  

� Dialog med Landstingsledningen den 6 november tillsammans med länets 
övriga förbund. 

� ”Finansiell och administrativ samverkan” i Stockholm 9-10 december. VT 
deltog där.    

 
VT och representanter från Polsam, Stratsam och privata näringslivet var den 29 
april på studiebesök till Solkraft i Skellefteå. 
 
 



    

 

Mål och prioriteringar 2008 
Förbundsstyrelsen har under året arbetat utifrån de mål som beslutades i 
verksamhetsplanen 2008-2010. 

• 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 innevarande mandatperiod lägga större 
ansträngningar på att hitta flexiblare former för samordnad finansiering av 
rehabiliteringsinsatser.  

• Styrelsen avser också att under innevarande mandatperiod förstärka det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet genom tydligare införliva 
folkhälsoaspekten i förbundets verksamhet.   

 
Prioriteringar under året har varit; 

� Medborgare som är i behov av samordnade insatser för att kunna 
etablera sig i samhället med speciellt fokus på unga vuxna 16-30 år 

Tolvan – Verksamheten på Tolvan har under året följt upprättad verksamhetsplan. 
Under året har ett gott samarbete fortsatt med berörda instanser så som 
remitterande handläggare inom berörda myndigheter samt övriga aktuella insatser 
kring deltagare. Under året 2008 har 11 deltagare varit inskrivna varav 8 har 
hunnit lämna Tolvan. Utav de 8 deltagare som lämnat Tolvan under året är 
fördelningen denna: 

- 1 mot en vanlig löneanställning. 

- 1 mot praktik/sysselsättning. 

- 4 mot primär behandling inom Landstinget samt kommunen.   

- 2 deltagare slutade på egen begäran, dock utan färdigställd 
planering inför fortsättningen.  

Den ekonomiska utvärderingen från Payoff.nu visar redan på kort sikt att effekten 
på samhällets ekonomi är positiv.1 Vi har under projekttiden kunnat se väldigt 
                                                 
1 Malmqvist och Vikberg Slutrapport samhällsekonomisk utvärdering Projekt Tolvan 2008 



    

 

olika resultat när det gäller insatser för deltagarna under tiden vid Tolvan och 
tiden i direkt anslutning till lämnandet av Tolvan. I vissa fall har man synliggjort 
och styrt deltagare mot ökade insatser ex. behandling på grund av missbruk, 
boendestöd, kontakter med psykiatrin, eget boende m.m. Dessa insatser har i det 
läget kunnat anses som primära för att den fortsatta utvecklingen mot en 
självständighet både ekonomiskt och socialt i så hög utsträckning som möjligt ska 
kunna nås. I andra fall har redan aktuella insatser kunnat avslutas/minskas för att 
deltagaren blivit mer självständig ex. boendestöd, ungdomsstöd m.m. 

Beslut togs under året att förlänga finansieringen av Tolvan 2010 ut.  

Länken – Ett projekt som startade i maj 2007 för personer med intellektuella och 
psykiska funktionshinder där det finns en osäkerhet på hur man ska gå vidare. 
Prioriterad grupp är i första hand åldersgruppen 20-30 år. Insatsen syftar till att 
med ett rehabiliterande synsätt kunna stärka personer med dessa funktionshinder 
för att klara av ett eventuellt lönearbete eller sysselsättning. För att Länken ska 
kunna åta sig en viss mängd uppdrag byggs hela projektet upp runt en permanent 
arbetsgrupp, vilka har ett beslut på daglig verksamhet inom Handikappomsorgen. 
Förutom denna arbetsgrupp tillkommer en rörlig arbetsgrupp, vilka har ett 
APR/ARB beslut från Arbetsförmedlingen. De båda arbetsgrupperna bildar 
tillsammans projektet Länken och har sin bas på Kempehallen där man ansvarar 
för allmän skötsel både inne och ute.  

Länken erbjuder därutöver även olika servicetjänster mot kommunens olika 
förvaltningar, vilka betalar för de utförda tjänsterna till projektet. Projektet tar 
även uppdrag av samhällsföreningar, idrottsföreningar och privata företag. 
Länken innebär arbetsträning i reell miljö med handledare på plats.Verksamheten 
utvecklas väl i enlighet med beslutad projektplan.  

Beslut togs under året att förlänga finansieringen av Länken 2010 ut. 

Startpunkten - Förbundet har också under 2008 gått in och medfiansierat 
Startpunkten. Startpunkten är den ledande verksamheten i Örnsköldsvik idag vad 
gäller att motverka långtidsarbetslöshet för personer med socialmedicinskt 
handikapp, funktionshinder och/eller i övrigt svag ställning på arbetsmarknaden. 
Det är av största vikt utifrån Samordningsförbundets synvinkel att Startpunkten 
får goda förutsättningar att vidareutvecklas. 

 

Invandrarcoach - Arbetslösheten för arbetssökande födda i ett annat land än 
Sverige är betydligt högre än för befolkningen som helhet. Detta gäller inte minst 
i Örnsköldsvik. Syftet med Invandrarcoachens roll är dels att ge stöd till den som 



    

 

har svårt att etablera kontakt med arbetsgivare, men även att ge den som skall 
anställas och arbetsplatsen ett introduktionsstöd under en inledningsperiod av 
anställningen.  

Stödet används som en särskild insats, i första hand för arbetssökande som 
prövats mot arbetsmarknaden och där Arbetsförmedlingen gjort en 
behovsbedömning kring behovet av stöd från en Invandrarcoach. 

Målgruppen återfinns bland samtliga kategorier flyktingar och invandrare som 
har fått permanent uppehållstillstånd. Såväl nyanlända som personer med längre 
vistelsetid kan bli aktuella för stödet från en Invandrarcoach.  

Projektet har utvecklats enligt de intentioner som fanns och har medfört att ett 
flertal personer fått anställning på den reguljära arbetsmarknaden. 

Fördjupad förstudie samlat arbetsmarknadsarbete för unga vuxna – En fördjupad 
förstudie har under året gjorts i syfte att inventera hur insatserna inom, samt 
samverkan mellan, de olika involverade parterna ser ut idag. Detta för att i nästa 
steg kunna utveckla och förbättra samverkan till förmån för den enskilde unga 
som i dagsläget befinner sig långt från arbetsmarknaden. Studien kommer att 
redovisas för styrelsen under våren 2009.  

� Psykiatrisamverkan 

� Förbundsstyrelsen har tillsammans med Polsam antagit ett gemensamt 
övergripande styrdokument för psykiatrisamverkan i Örnsköldsvik. 

� Förbundet har underlättat skapandet av en gemensam samordnad 
ungdomshälsa genom att finansiera gemensam lokal för samlokalisering 
av Ungdomsmottagning och Samtalsbyrå. Processarbetet med en samlad 
ungdomshälsa pågår. 

� Anordnande av en föreläsning om bemötande med Angelica Frithiof för 
medarbetare från Kommun, Försäkringskassa, Landsting, Arbetsförmed-
ling, IPF och RSMH. Det kom 275 personer och dagen var mycket 
uppsakattad. 

Det pågår ständigt en dialog mellan parterna vad gäller psykiatrisamverkan och 
positionerna flyttas framåt sakta men säkert. Flera intressanta processer har 
startats upp. Dock har det inte under året till förbundet framkommit några 
konkreta insatsförslag. 



    

 

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

De tre processtödjarna finns med som ett naturligt stöd och en resurs i hela 
samverkansprocessen. Några konkreta arbeten som de under året drivit är  

� Framtagande av styrdokumentet En psykiatrisamverkan i världsklass 2015 

� Fördjupad förstudie för samlat arbetsmarknadsarbete för unga vuxna 

� Samlad ungdomshälsa 

Avtalet om processtödjarna löper ut 2009 så därför har förbundet initierat en 
utvärdering som ska ligga till grund för hur vi går vidare med 
processtödjarfunktionen. 

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

� Processtödjarna  

� Samlad ungdomshälsa  

�  Tillse att relevanta uppföljnings- och utvärderingsmetoder införs. 

Payoff.nu har gjort en samhällsekonomisk utvärdering av Tolvan som 
redovisades i en slutrapport i november. 

Utvecklingsarbetet med SUS fortsätter. Workshops ska hållas med representanter 
från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen samt 
Samordningsförbunden. Ett reviderat och uppdaterat kravdokument ska tas fram 
och man ska under våren 2009 börja skissa på en ny IT-lösning.  

 



    

 

Ekonomi 

Vi gick in i budgetåret 2008 med ett balanserat överskott på 1 878 556 SEK. 
Enligt plan så skulle vi ha arbetat in halva överskottet under 2008 och andra halv-
an 2009. Budgetåret visar ett minusresultat på 84 085 SEK. Detta innebär att för-
bundet till nästa verksamhetsår har ett ackumulerat överskott på 1 782 736 SEK. 
Den största anledningen att vi ej har arbetat in någon större del av det tidigare 
överskottet är att de mest resurskrävande insatserna ännu inte kommit igång inom 
psykiatrisamverkan. 

Vi kan dock konstatera att vi ökade insatserna med drygt 500 000 SEK under 
versamhetsåret 2008 jämfört med 2007. 

Ambitionen är att det ackumulerade överskottet används för insatser under 2009 
och 2010. Verkställande tjänsteman har därför inför kommande budgetår ett 
tydligt uppdrag av styrelsen att intensifiera ansträngningarna för att komma igång 
med insatser för förbundets prioriterade målgrupper.   

   
Slutord 
 
Vi kan se tillbaka på 2008 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. En viktig fråga för fortsättningen är säkringen av förbundets 
framtida finansiering.  
 
Styrelsen vill med dessa ord avsluta årsberättelsen och samtidigt tacka alla 
samarbetsparter för ett gott utfört arbete under 2008. 
 
 
………………………………   ……………………………… 
Glenn Nordlund, Ordförande   Lars-Olof Olsson, vice ordf. 
 
 
 
………………………………   ……………………………… 
Anita Lindgren    Gunnar Fors 
 
 
………………………………………... 
Pär Eriksson, verkställande tjänsteman 


