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Bilaga 1 
Bakgrund 
Vid möte den 22 okt 2007(samordningsförbundet) diskuterades bl a arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder. Man lyfte även utredningen gällande navigatorcentrum. Lena Finne Jansson lovade 
återkomma till nästa möte med en ”förstudie” som kan vara grund för fortsatta diskussioner 
och ev beslut. ”Förstudien” baserar sig på den utredning som Maria Forsberg skrivit utifrån 
arbetsmarknadsgruppens möten och utkast (arbetsmarknadsgruppen har bestått av 
representanter från kommunledningskontoret, humanistiska förvaltningen, kultur och fritids 
förvaltningen samt omsorgsförvaltningen). Tiden har inte medgett en djupare analys vad 
gäller arbetsförmedlingens uppdrag och ansvar mm. 
 
 
Nuläge 
 
Övergripande ansvarsfördelning 
 
Staten har huvudansvaret för arbetsmarknads och näringslivspolitiken och är även 
huvudansvarig för arbetsmarknadsåtgärder. Inom kommunen är man skyldig att ha en 
arbetslöshetsnämnd. I Örnsköldsviks kommun ingår arbetsmarknad i humanistiska nämndens 
reglemente. Omsorgsnämnden har ansvar för daglig verksamhet/sysselsättning för de personer 
som omfattas av LSS (obs! ej en arbetslöshetsåtgärd utan en lagstadgad insats för den som har 
rätt till insatsen). Kommunledningskontoret har en viktig roll även vad gäller 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bl a utifrån att följa upp och bevaka kommunala åtaganden. 
Arbetsförmedlingen, liksom Försäkringskassan, har genomgått och genomgår förändringar. 
Ett nära samarbete mellan arbetsförmedling och kommun finns, bl a vad gäller OSA 
(offentligt skyddat arbete). Arbetsförmedlingen kommer bl a att arbeta med jobbgaranti för 
unga och jobb- och utvecklingsgaranti. 
 
 
Befintlig verksamhet– arbetsmarknadsfrågor, rehabilitering & sysselsättning i den 
kommunala verksamheten 
 
OSA – skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare för funktionshindrade. 
Återbruket – Återvinning av elektronik utfört av arbetstagare med olika grad av 
funktionshinder.  
Startpunkten – Rehabiliteringsverksamhet för långtidssjukskrivna och arbetslösa, ofta med 
komplex och/eller diffus problematik. 
Tolvan – Rehabiliteringsverksamhet för personer med psykisk ohälsa mellan 18 och 30 år. 
Projekt understött av Samordningsförbundet.  
Arbete mot försörjningsstöd – praktik ute på den öppna arbetsmarknaden. 
Praktikplatsbanken – inriktning mot invandrare och flyktingar 
Feriejobb – Riktat till ungdomar mellan 15 och 25 år och aktuella hos Humanistiska 
förvaltningen. Arbete i tre veckor, företrädesvis på sommaren, ute hos privata och offentliga 
arbetsgivare. 
URU - Skarven och Projekt & Praktik -  Samverkar med Socialtjänsten, skolan och Kultur & 
Fritid i en projektverksamhet inriktat på unga som riskerar att hamna i utanförskap. Understött 
av samordningsförbundet. Avslutas 2007-12-31. 
BASpen - Psykiatrisk arbetsrehabilitering för unga mellan 18 och 30 år i samverkan med 
Landstinget.  
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Inom Ungdomsavdelningen (KoF) tas unga emot som praktikanter eller via en anvisning från 
arbetsförmedlingen. Avdelningen har ett speciellt uppdrag att arbeta med unga ledare vilket 
bl.a. görs genom att två gånger per år utbilda unga upp till 25 år i ”Ungt Ledarskap”. Flera av 
dessa unga får sedan möjlighet att arbeta som timanställda ledare. 
Vidare erbjuder kommunen alla ungdomar som går ut åk 1 i gymnasiet 6 veckors 
sommarjobb.  
En särskild kommunal satsning har gjorts för de ungdomar som väljer 
omvårdnadsprogrammet i gymnasiet.  
Uppföljningsansvar – Till början av december är kartläggning klar på vilka ungdomar i åldern 
16-20 år som inte finns i utbildning, arbete eller motsvarande. Kartläggningen görs i 
samarbete mellan barn och utbildning och hum. 
 
 
Navigatorcentrum 
 
Under våren 2006 genomfördes ett projekt av Marie Westlin i syfte att kartlägga vilka 
verksamheter det fanns för att hjälpa arbetssökande, i åldern 16 – 24 år, ut i arbetslivet.  
Projektet mynnade ut i en slutredovisning och två förslag till Örnsköldsviks kommun.  
Det förslag som humanistiska nämnden biföll innefattar ett ökat samarbete mellan olika 
aktörer med en samordnare, en styrgrupp och en samverkansgrupp. 
 
Som en viktig beståndsdel i Ung Navigator ingick kommunala ungdomsprogrammet samt 
ungdomsgarantin. Denna enhet är nedlagd p g a ändrad arbetsmarknadspolitik. Vidare har 
även arbetsförmedlingen genomgått organisationsförändringar sedan förslaget framfördes. 
 
 
Avslutande förslag 
 
Förutsättningarna för upprättande av navigatorcentrum i enlighet med det förslag som förts 
fram tidigare har ändrats. Arbetsmarknadspolitiken och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna 
har ändrats sedan regeringsskiftet. Det finns alltså orsak att noggrant analysera hur vi 
tillsammans skall arbeta med bl a de som är arbetslösa. Det är även viktigt att fundera på 
gruppen arbetslösa som i dagsläget ej är anställningsbara samt de ungdomar/unga vuxna som 
kommer fram i samband med kartläggningen utifrån det kommunala uppföljningsansvaret. 
Som jag kan se det finns det två vägar att gå: 
 

a) ge en person i uppdrag att göra en fördjupad utredning som kan vara grund för hur vi 
skall arbeta i Örnsköldsvik 

b) skriva ett uppdrag för en arbetsgrupp (processas via stratsam, opsam mitt i livet till en 
arbetsgrupp) 

 
Vilket alternativ som väljs har att göra med hur snabbt man önskar få utredningen. 
 
 
Örnsköldsvik den 19 november 2007 
 
 
Lena Finne Jansson, förvaltningschef för humanistiska förvaltningen 
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1. Inriktning    

Det övergripande målet för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik under perioden 
2008-2010 är att genom finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, 
möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som 
befinner sig långt från arbetsmarknaden samt uppnå en effektivare 
resursanvändning inom folkhälsoområdet. 

Det är viktigt att slå fast att förbundets medlemmar står kvar som 
huvudorganisationer samt att myndigheternas ansvar för individen ligger fast. 
Samordningsförbundet ska göra prioriteringar inom det samlade ansvarsområdet 
och med sina insatser skapa ett mervärde, utöver det ordinarie samverkansarbetet 
som redan sker mellan förbundets medlemmar. 

De lokala behoven och kunskaperna ska ligga till grund för Samordnings-
förbundets inriktning och omfattning. 
 

2. Mål och prioriteringar för förbundet 2008-2010 

Mål 

• 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.   
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Prioriteringar 

Samordningsförbundet i Örnsköldsvik vill under den kommande treårsperioden 
prioritera följande områden. 

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

 Psykiatrisamverkan 

 Utveckla process- och projektstödet till våra berednings- och 
utförargrupper i samverkansarbetet.  

 Inom ramen för finansiell samordning utveckla det förebyggande och 
hälsofrämjande välfärdsarbetet. 

 Tillse att relevanta uppföljnings- och utvärderingsmetoder införs. 
 

3. Verksamheter/insatser under 2008 

 Tolvan enligt tidigare beslutad plan och avtal med viss uppräkning. 

 Invandrarcoach enligt tidigare beslutad plan och avtal. 

 Processtödjarresurser enligt tidigare beslutad plan och avtal.  

 Länken enligt tidigare beslutad plan och avtal. 

 Psykiatrisamverkan 

- Under 2008 anta ett gemensamt övergripande styrdokument för 
psykiatrisamverkan i Örnsköldsvik. 

- Avsätta medel till insatser som främjar samordning av insatser för 
kommunmedborgare med psykisk ohälsa.  

- Underlätta skapandet av en gemensam samordnad ungdomshälsa 
genom att upphyra gemensam lokal för samlokalisering av 
Ungdomsmottagning och Samtalsbyrå. 

- Skapa förutsättningar för ett effektivare utredningsarbete på lokal 
nivå vad gäller vuxna personer med misstänkt neuropsykiatriskt 
funktionshinder. 
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 Utifrån de nya arbetsmarknadspolitiska förutsättningarna initiera en 
fördjupad utredning som kan ligga till grund för ett mer genomtänkt och 
samlat arbete med personer som i dagsläget befinner sig långt från 
arbetsmarknaden. 

 Säkerställa att det hos våra parter upparbetas kompetens i 
uppföljningssystemet SUS. 

 Under året anordna en seminariedag om bemötandefrågor. 
 

4. Uppföljning och utvärdering 

Tolvan kommer även under 2008 att utvärderas med hjälp av 
utvärderingsverktyget Pay off (f.d. Sampop), enligt tidigare beslut. 

Övriga insatser som initieras från förbundet ska utvärderas med 
Försäkringskassans utvärderingsverktyg SUS.  

Förbundet kommer också under 2008 att vara delaktiga i en övergripande 
processutvärdering av hela den samverkansstruktur som är upparbetad i 
Örnsköldsvik.  

 

5. Budget 

Budgetåret 2007 kommer att visa ett stort balanserat överskott. Till den största 
delen beror detta överskott 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. 
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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 och det kommer bli tydligare vilka samordningsinsatser 
förbundet ska satsa på. 

  

 
Budget 2008-2010 ( tkr) 2008  2009 

prel. 
2010 
prel. 

Beräknat Balanserat överskott 
(tkr) 

-1800    900    500 

- LVN 
- ÖK 
- FK 
Parternas insats (tkr) 

-1100 
-1100 
-2200 
-4400 

-1100 
-1100 
-2200 
-4400 

-1100 
-1100 
-2200 
-4400 

Finansiell ram (tkr) -6200 -5300 -4900 
    
Kostnader (tkr)      
Verkställande tjänsteman 
Arvoden, ersättningar styrelsen 
och revision 
Kurser, konferenser, resor 
Övrig administration 

   275 
      
     25 
     35 
     10 

   280 
      
     25 
     35        
     10 

   290 
      
     25 
     35 
     10 

Uppföljning/Utvärdering      80      50      50 

Insatser  
- Tolvan 
- Psykiatrisamverkan 
- Invandrarcoach 
- Processtöd 
- Länken 
- Seminarium Bemötande 
- Samordnat arbetsmark-

nadsarbete unga vuxna 
- Ej bestämda insatser 

 
   900 
 1600 
   500 
 1200   
   400 
     35 
   
   240 

 
       0 
 1100 
   150 
 1200 
   400   
       0 
  
    
 1550 

 
       0 
 1100 
       0 
 1200 
   150 
       0 
  
    
 2040 

Summa totala kostnader (tkr)  5300  4800   4900 
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Sammanträdesplan Samordningsförbundet/Polsam 2008

 

Måndag 21/1 13:00-16:00    

Onsdag 19/3 08:30-11:30 (Årsberättelse) 

Fredag  9/5 08:30-11:30 (Rapporter från projekt och insatser) 

Måndag 23/6 08:30-11:30 (Revisionsrapport) 

 

Måndag  15/9 13:00-16:00  

Onsdag  15/10 08:30-11:30  

Fredag  21/11 09:00-16:00 (Rapporter från de olika projekten) 

    (Verksamhetsplan och budget 2009) 
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 Datum Beteckning 

 4 december 2007  
Avdelning, handläggare, tfn, e-post Ert datum Er beteckning/referens 

Humanistiska förvaltningen 
Startpunkten 
Tolvan Till 
Lilian Norberg, verksamhetsansvarig Styrelsen för Samordningsförbundet 
Tel: 070-2263470 
Mikael Byström, projektledare/handledare 
Tel: 070-1918305 

 
p:\polsam-stratsam-opsam\samordningsförbundet\protokoll\bilagor\2007\23 november\tolvans verksamhetsår 2008,  071120.doc 

Postadress Besöksadress Telefon Postgiro 

  0660–880 00 vx 12 58 90–4 
SE–891 88 Örnsköldsvik Förvaltningens e-postadress Fax Bankgiro 
Org.nr 212000–2445   188–4774 
www.ornskoldsvik.se   
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Tolvans år 2008 
 
Tolvan ser fram emot ett nytt verksamhetsår utifrån det gällande beslutet för år 2008. Vi 
kommer att arbeta vidare enligt de mål och förutsättningar som upprättades vid projekt-
starten år 2005. Det vi har önskemål om att få reviderat är vår budget på 810 000:-/år. 
Detta när beslutet fattades för tre år sedan och att de aktuella verksamhetskostnaderna har 
ökat i linje med övriga samhällsekonomin önskas ett tillskott till budgeten. De ökningar 
vi har är omkostnader gällande: 
 

- Matkostnader 
- Arbetskläder och skyddsutrustning 
- Arbetsmaterial för tillverkning 
- Aktiviteter för deltagare 
- Bil 
- Löner och fortbildning för handledare 
 

När vi under projekttiden har sett vikten av att deltagarna känner delaktighet och att detta 
kunnat ske med relativt små enkla medel är det för oss väldigt viktigt att även fortsätt-
ningsvis kunna ge dessa möjligheter. Detta innefattar ovanstående punkter med bla. akti-
viteter, arbetskläder, gemensamma lunch- och fikaraster. 
 
 
Tolvan/Startpunkten, 071121 
 
 
 
Lilian Norberg   
Enhetschef  
 
   
 
Mikael Byström  
Projektledare/handledare  

 
 
 
 




