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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. 
 
 

Prioriterad verksamhet 2006-2008 
 
Den primära målgruppen 2006-2008 kommer att fortsätta 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 Örnsköldsvik beräknas till ungefär 200 personer.  
 
Samordningsförbundet vill också under den närmaste tre-årsperioden stötta samverkan 
inom psykiatriområdet och ställer en rambudget till förfogande för detta. Verkställande 
tjänsteman har uppdraget att i nära dialog med aktuella verksamhetsansvariga parter, 
utarbeta förslag till insatser inom området.  
 
 

Verksamheter/insatser under 2006 
 
URU-Skarven – Ett lokalt utvecklingsrum för ungdomar 
Att under 2006 fortsätta stödja Skarven med 600 000 SEK enligt plan. (Se v-plan 2005) 
 
Skarven erbjuder ungdomarna det stöd, den vägledning och uppföljning som behövs för 
att de ska ha en möjlighet att nå de individuella målen under deltagandet i URU-
Skarven. Skarven har en bas med egna lokaler och personal (coacher) som kontinuerligt 
bistår med struktur och stöd. 8-10 deltagare per coach. Varje individ kan delta upp till 
tre år i verksamheten. 

 
Tolvan - en möjlighet för ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenhet och referenser 
för tillträde på arbetsmarknaden.  
Att under under 2006 fortsätta stödja Tolvan med 810 000 SEK enligt plan (Se v-plan 
2005)   
 
Grunden i Tolvans rehabilitering är att utföra arbetsuppgifter där den egna förmågan 
testas och möjlighet till eget ansvarstagande kan prövas. Den huvudsakliga sysselsätt-
ningen innefattar alla förekommande uppgifter som rör återvinning av möbler samt vis-
sa mekaniska tillverkningar och reparationer. Andra uppgifter av servicekaraktär kan 
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också bli aktuella beroende på lämplighet hos deltagarna. Tolvan bedrivs i nära anslut-
ning till Startpunkten.  
 
Förbundets verkställande tjänsteman har uppdraget att verka för att samordningsvinster 
med andra insatser för målgruppen Unga vuxna beaktas. 
Tjänstemannen har också uppdraget att till styrelsen redovisa statistik som talar om 
inom vilka, av våra fyra myndigheters olika försörjningssystem, URU-Skarvens och 
Tolvans deltagare är aktuella.   
 
Psykiatrisamverkan 
 
Utredningsresurs inom psykiatriområdet 
Det finns flera tecken på att det inom Örnsköldsviks kommun finns behov av förstärk-
ning vad gäller utredningsresurser inom framför allt det neuropsykiatriska området. 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 me-
ningsfull tillvaro bara de fick rätt hjälp i rätt tid. Samordningsförbundet vill skapa möj-
lighet att titta närmare på detta problem och finna en lösning och ställer 100 000 SEK 
till förfogande under 2006 för en kartläggning samt förslag till lösning av problemet. 
Verkställande tjänsteman får i uppdrag att i nära samarbete med Opsam Mitt i livet 
genomföra detta.  
 
Informationsstrategi 
Samordningsförbundet avser att under 2006 fortsätta arbetet med ta fram en informa-
tionsstrategi samt ett presentationsmaterial över aktuell 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. För detta avsätts 50 000 SEK under 2006. 
 
 

Mål 
 
Det övergripande målet för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik är att genom finansi-
ell samordning inom rehabiliteringsområdet, uppnå en effektivare resursanvändning 
samt möjliggöra en förbättrad förmåga att utföra förvärvsarbete för personer som befin-
ner sig långt från arbetsmarknaden.  
 
Under perioden 2006 ska ett 20-tal personer inom prioriterad målgrupp, beredas möj-
lighet till att på ett konstuktivt sätt etablera sig i samhället. 
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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 

 
 

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  
Vi ska under 2006 ha hittat en lösning vad gäller problemet med utredningsresurser 
inom det neuropsykiatriska området.  
 
Informationsstrategi för Samordningsförbundet 
Att under 2006 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 
finansiella samordningen. Uppföljnings- och utvärderingsarbetet kan vi dela in i två 
delar. 
- självutvärdering av de lokala insatserna 
- ekonomiska effekter av insatserna på samhälls-, individ- samt respektive myn-

dighets nivå 
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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 
Samordningsförbundets styrelse får varje kvartal en uppföljningsrapport från projektan-
svarig. 
 
Ekonomiska effekter på samhälls- och individnivå 
Här gör vi gemensam sak med länets övriga samordningsförbund och inhandlar en ut-
värdering av Samhall Resurs AB. Utvärderingen kommer att genomföras med stöd av 
datorstödet Sampop. 

 
 
Budget 

 
 

 
 

2006  2007 
prel. 

2008 
prel. 

Balanserat överskott (tkr) -1050   
Parternas insats (tkr) -2000 -2800 -4000 
Finansiell ram (tkr) -3050 -2800 -4000 
    
Kostnader (tkr)  3050  2800  4000 
Adm inkl tjänsteman/styrelse/revision 
Informationsstrategi 

 

   300 
     50 

   350    400 

Uppföljning/Utvärdering 
 

   100    150    150 

Insatser  
- URU-Skarven 
- tolvan 
- kartläggning utredningsresurs 
- psykiatrisamverkan 
- övriga ej bestämda insatser 
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