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1. Inriktning    

Det övergripande målet för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik (222000-2063) 
under perioden 2010-2012 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. 

Inför den nya mandatperioden 2011-2014 så planerar styrelsen en djupare 
genomgång och revidering av verksamhetsplanen. 

 

2. Mål och prioriteringar för förbundet 2010-2012 

Mål 

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

• Förbundet skall följa upp och utvärdera 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 perioden 2010-2012 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. 

 Följa upp och utvärdera de insatser som förbundet är med och finansierar. 

 

3. Verksamheter/insatser under 2010 

 Tolvan enligt utvecklad verksamhetsplan och avtal. 

 Processtödjarresurs folkhälsa för berednings- och utförargrupper i 
samverkansarbetet. 

  Länken enligt tidigare beslutad verksamhetsplan och avtal. 

 Underlätta skapandet av en gemensam samordnad ungdomshälsa genom 
fortsatt upphyrning gemensam lokal för samlokalisering av 
Ungdomsmottagning och Samtalsbyrå enligt beslutad plan och avtal. 

 Utifrån de nya arbetsmarknadspolitiska förutsättningarna stödja 
Startpunkten enligt avtal och plan samt bidra till metodutveckling på 
Startpunkten (Ny Vy) som syftar till snabbare åtgärder för aktuell 
målgrupp. 

 Utvecklingsprojekt för en gemensam ingång och beredning utifrån 
försörjningssituation och psykisk hälsa. 

 Upphandla samhällsekonomisk utvärdering. 

 Fortsätta att utveckla samverkansamordningen mellan förbundets parter 
ytterligare genom att finansiera en heltid verkställande tjänsteman. 
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 Representation vid två nationella nätverksträffar för landets 
Samordningsförbund. 

 Påbörja översyn av verksamheter och insatser som löper ut efter 2011och 
utifrån den översynen samt specifika direktiv från förbundets parter göra 
eventuella justeringar vad gäller mål och prioriteringar för nästa 
mandatperiod. 

 

4. Uppföljning och utvärdering 

Förbundet avser att under 2010 upphandla samhällsekonomisk utvärdering av 
Tolvan och Länken.  

 

5. Budget 

Vi gick in i budgetåret 2009 med ett balanserat överskott på knappt 1 800 000 
SEK. Enligt plan så skulle vi ha arbetat in största delen av överskottet under 
2009. Det innebär att förbundsstyrelsen lade en minusbudget för verksamhetsåret 
2009. Prognosen för verksamhetsåret 2009 visar ett minusresultat på cirka 
1 500 000  SEK. Det innebär att förbundet inte längre har tillgång till några 
överskottsmedel av någon betydande art utan är beroende av de medel som 
parterna har aviserat att gå in med för 2010. Prognosen visar dock på ett mindre 
överskott på lite drygt 200 000 SEK. Dessa medel avser styrelsen att överföra till 
verksamhetsåret 2010. Styrelsen lägger av den anledningen en minusbudget även 
för verksamhetsåret 2010.  

  

 

 



Örnsköldsviks samordningsförbund

Budget 2010-2012 (tkr) 2010 2011 2012

Beräknat balanserat överskott prognos -245
LVN -1062,5 -1100 -1100
ÖK -1062,5 -1100 -1100
FK -2125 -2200 -2200
Parternas insats -4250 -4400 -4400
Finansiell ram -4495 -4400 -4400

Kostnader

Administration
Verkställande tjänsteman 100 % 587 605 623
Arvoden, ersättningar styrelsen 28 30 32
Kurser, konferenser, resor 15 20 15
Övrig administration 10 10 10
Uppföljning/Utvärdering 30 30 30

Summa administration 670 695 710
Insatser
Tolvan(inkl. 7:an 400) 1200 1200
Startpunkten(Varav 300 till Ny Vy metodutveckling) 900 900
Samlokalisering UM/SB 400          -
Länken 400 400
Processtöd Folkhälsa 450 450
Utvecklingsprojekt samverkan gem. ingång, bedömning, arbete, psykisk ohälsa 475 475
Samlad ungdomshälsa         - 280
Samordnade förebyggande och rehabiliterande insatser 3690
Summa insatser 3825 3705 3690

Summa totala kostnader 4495 4400 4400


