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Inriktning 

 
Samordningsförbundet skall stimulera till samt följa upp och utvärdera samverkanslös-
ningar mellan förbundets medlemmar inom förbundets ansvarsområde. 
 
Samordningsförbundet skall med sina insatser skapa ett mervärde utöver det ordinarie 
samverkansarbetet som redan sker inom förbundets ansvarsområde. 
 
 

Omfattning 
  
Samordningsförbundets första uppgifter är att  
• Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  
• Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för den finansiella samord-

ningen ska användas.  
• Upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren.  
• Upprätta en preciserad verksamhetsplan med budget för 2005.  
• Utforma en strategi för uppföljning och utvärdering av de rehabiliteringsinsatser 

som initieras av Samordningsförbundet.  
• Utforma en informationsstrategi för Samordningsförbundet.  
 
 

Prioriterad målgrupp 2005-2007 
 
Den primära målgruppen 2005-2007 kommer att utgöras av unga vuxna 16-30 år som är 
i behov av samordnade insatser för att kunna etablera sig i samhället. Antalet ”unga 
vuxna utanför” i Örnsköldsvk beräknas till ungefär 200 personer. Det är dock svårt att 
exakt uppskatta antalet i och med att målgruppen bara periodvis är aktuell hos våra oli-
ka myndigheter.  
 
 

Verksamheter/insatser med start 2005 
 
URU-Skarven – Ett lokalt utvecklingsrum för ungdomar 
URU-Skarven består av två av varandra beroende verksamheter. 
 
1. Skarven, lokalt utvecklingsrum för unga, ska erbjuda ungdomarna det stöd, den väg-
ledning och uppföljning som behövs för att de ska ha en möjlighet att nå de individuella 
målen  under deltagandet i URU-Skarven. Skarven ska ha en bas med egna lokaler och 
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personal (coacher) som kontinuerligt bistår med struktur och stöd. 8-10 deltagare per 
coach. Varje individ kan delta upp till tre år i verksamheten. 

 
Här går Samordningsförbundet, under tre år,  in med totalt 1 650 000 SEK. till en coach 
samt en del verksamhets- och hyreskostnader.   
Målgruppen är ”unga utanför” 16-25 år och kännetecknande för målgruppen är 
* Att andra resurser är uttömda 
* Ej anställningsbara med behov av fördjupad handledning. Långt utanför den gängse 
arbetsmarknaden, eller inte på väg in på den.   
* Fungerar inte i sociala sammanhang 
* Sjukskrivna utan ersättning, men i behov av aktivering 
* Har inte gymnasiekompetens (tydliga svårigheter och motvilja till teoretiskt inlärning) 
* I riskzon för missbruk 
* Kan vara föremål för åtgärder från IFO:s (socialtjänstens Individ och FamiljeOmsorg 
ungdomsenhet) 
* Långvariga försörjningsstödstagare 
 
2. Projektdelarna, erbjuder ungdomarna en möjlighet att skaffa sig arbetslivserfarenhet 
och referenser för tillträde på arbetsmarknaden. Praktikarbetet och lärandet ska vara 
meningsfullt, utmanande och kompetenshöjande. 
 
Här går Samordningsförbundet, under tre år, in med totalt 2 235 000 SEK. till en sådan 
s.k. projektdel Tolvan. Pengarna ska användas till två handledare samt viss utrustning. 
 
Grunden i rehabiliteringen är att utföra arbetsuppgifter där den egna förmågan testas 
och möjlighet till eget ansvarstagande kan prövas. Den huvudsakliga sysselsättningen 
kommer att innefatta alla förekommande uppgifter som rör återvinning av möbler samt 
vissa mekaniska tillverkningar och reparationer. Andra uppgifter av servicekaraktär kan 
också bli aktuella beroende på lämplighet hos deltagarna. Tolvan bedrivs i nära anslut-
ning till Startpunkten.  
 
Förbundets samordnande tjänsteman har uppdraget att verka för att samordningsvinster 
med andra insatser för målgruppen Unga vuxna beaktas. 
Han har också uppdraget att till styrelsen redovisa statistik som talar om inom vilka, av 
våra fyra myndigheter olika försörjningssystem, URU-Skarvens och Tolvans deltagare 
är aktuella.   
 
Psykiatrisamverkan 
Samordningsförbundet vill under den närmaste tre-årsperioden stötta samverkan inom 
psykiatriområdet och ställer en rambudget till förfogande för detta. För 2005 får för-
bundets tjänsteman uppdraget, att i nära samsamarbete med aktuella parter, komma med 
förslag till lösning av nedanstående. 
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Utredningsresurs inom psykiatriområdet 
Det finns flera tecken på att det inom Örnsköldsviks kommun finns behov av förstärk-
ning vad gäller utredningsresurser inom psykiatrin. Det finns ett antal individer som är 
svårbedömda och slussas runt i våra system. De blir ”hängande i luften” och far väldigt 
illa, när de i själva verket skulle kunna få en meningsfull tillvaro bara de fick rätt hjälp i 
rätt tid. Samordningsförbundet vill skapa möjlighet att titta närmare på detta problem 
och finna en lösning och ställer resurser till förfogande.  
 
Iordningställande av lokal för Samtalsmottagning för ungdomar 16-25 år 
Det samverkansforum som finns i Örnsköldsvik på politisk, strategisk och operativ nivå 
(Polsam, Stratsam och Opsam) är överens om att det behövs ett utökat stöd för ungdo-
mar med tidiga tecken på psykisk ohälsa. Därför har verksamheterna fått i uppdrag att 
tillsammans skapa en samtalsmottagning för ungdomar mellan 16 och 25 år dit ungdo-
marna kan komma och få professionellt samtalsstöd. Bemanning och finansiering är 
klar och samtalsmottagningen kommer att integreras tillsammans med den ungdoms-
mottagning som finns sedan tidigare. Ett behov har emellertid uppstått vad gäller en, för 
verksamheten, mer optimal lokal. Lämplig lokal finnes men är i behov av iordningstäl-
lande och medel för detta saknas. Detta vill Samordningsförbundet gå in och hjälpa till 
med under förutsättning att annan lösning ej gives.  
 
Informationsstrategi 
Samordningsförbundet avser att under 2005 ta fram en informationsstrategi samt ett 
presentationsmaterial över sin verksamhet. 
Under denna rubrik ryms också insatser som syftar till att fasa ihop samordningsför-
bundets samverkansarbete med det som redan görs i den befintliga samverkansled-
ningsstrukturen Polsam – Stratsam – Opsam.  
 
 
 
 

Mål 
 
Uru-Skarven 
75 % av deltagande personer ska gå från verksamheten till arbete eller utbildning. 
Verksamhetens innehåll ska ge målgruppen  

 ökad självkännedom och sund självkänsla 
 träning i ADL (Aktiviteter i det Dagliga Livet) 
 träning i samarbete 
 möjlighet till kompetenshöjning för fortsatta studier 
 möjlighet till arbetspraktik 
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Tolvan 
Efter 6 månader ska deltagarna 

 väsentligt ökat sin anställningsbarhet. 
 lärt sig grundäggande villkor i fråga om arbetstider, uppträdande på en arbets-

plats, uthållighet i utförande av uppgifter m.m. 
 ökat sin sociala kompetens och samarbetsförmåga. 
 Förvärvat en realistisk uppfattning om sin egen förmåga, styrkor och svagheter 

samt tillägnat sig goda vanor exempelsvis i fråga om hygien och kost. 
 
Förbundets tjänsteman har uppdraget, att löpande stämma av målen tillsammans med 
berörda samarbetsgrupper.  
 
Samverkan inom psykiatriområdet  
 

- utredningsresurs 
Att bistå med medel så att ett förslag läggs under 2005 till hur bristen på utrednings-
resurs får sin lösning. 
 

- samtalsmottagningen 
Att under hösten, om behov uppstår, bistå med medel för iordningställande av lämpliga 
lokaler för samtals- och ungdomsmottagningen. Inflyttning ska kunna ske under 2005.   
 
Informationsstrategi för Samordningsförbundet 
Att under 2005 ta fram en informationsstrategi för Samordningsförbundet. Den ska in-
nehålla plan för förankring och informationsrutiner internt och externt samt ett lättsamt 
och överskådligt presentationsmaterial.  
 
 
 
 

 
Uppföljning och utvärdering 

 
Samordningsförbundet har en viktig roll i uppföljnings- och utvärderingsarbetet av den 
finasiella samordningen. Uppföljnings- och utvärderingsarbetet kan vi dela in i delar. 
- självutvärdering av de lokala insatserna 
- finansiell förändring  
- processen att samordna resurser  
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Självutvärdering 
De insatser som genomförs genom samarbetsgruppernas försorg kommer att utvärderas 
enligt självutvärderingsprincipen och i nära samverkan med Samordningsförbundets 
verkställande tjänsteman. Följande rubriker bör användas för självutvärderingen 
- uppdraget  
- upplägg, tidsram och syftet med insatser 
- förväntade effekter/resultat på lång sikt 
- resultat så här långt 
- analys  
- reflektioner inför framtiden 
 
Finansiell förändring och processen att samordna resurser 
Vad det gäller dessa delar så kommer vi under juni månad 2005 tillsammans med länets 
två andra samordningsförbund bestämma hur utvärderar detta. Målet för oss är att vi så 
långt det är möjligt samordna våra utvärderingsinsatser. 

 
 
 
Budget 

 
 

 2004-2007 2004 2005 2006 
prel. 

2007 
prel. 

Finansiell ram (tkr) -7200 -400 -2400 -2000 -2800 
      
Kostnader (tkr)      
Adm inkl tjänsteman/styrelse/revision 
Informationsstrategi 

 

  950   0   275 
    50 
 
 
 

  300   300 

Utvärdering 
 

  440   0     50 
 
 

  140   150 

Insatser totalt 
Varav 

- URU-Skarven 
- tolvan 

- psykiatrisamverkan 
- övriga ej bestämda insatser 

- reserverade medel 
(enl. beslut 2005-03-18 § 13) 
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