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1. Inriktning    

Det övergripande målet för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik (222000-2063) 
under perioden 2011-2013 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 2011-2013 

Mål 

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

• Förbundsstyrelsen följer upp och utvärderar insatser inom den finansiella 
samordningen.  

• Förbundsstyrelsen arbetar för att hitta flexiblare former för samordnad 
finansiering av rehabiliteringsinsatser.  

• Förbundsstyrelsen förstärker det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
genom att införliva folkhälsoaspekten i förbundets verksamhet. 
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Prioriteringar 

Förbundsstyrelsen vill under perioden 2011-2013 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. 

 Etablera nya SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) hos de insatser som förbundet 
är med och finansierar. 

 

3. Verksamheter/insatser under 2011 

Örnsköldsvik kommuns nya samordnade arbetsmarknadsavdelning startar upp i 
januari 2011. Det är av största vikt att samordningsförbundets parter upparbetar 
en god och effektiv samverkan med avdelningen. Det gemensamma 
rehabiliteringsarbetet ska präglas av en helhetssyn utifrån den enskilde individen 
som är i behov av stöd. Förbundsstyrelsen ser det som extra angeläget att under 
2011 stimulera och stödja detta arbete. 

 Stödja uppbyggnaden av Port 5-unga vuxna. 

 Stödja utvecklingen av Startpunkten som navet i den nya samlade 
arbetsmarknadsavdelningens rehabiliteringsarbete samt säkerställa 
Startpunktens samverkan med förbundets parter.  

 Stödja utvecklingen av VidareVy-konceptet, metodutveckling enligt 
projektplan. 

 Processtödjarresurs folkhälsa för berednings- och utförargrupper i 
samverkansarbetet. 
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 Underlätta skapandet av en gemensam samordnad ungdomshälsa genom 
fortsatt upphyrning gemensam lokal för samlokalisering av 
Ungdomsmottagning och Samtalsbyrå enligt beslutad plan och avtal. 

 Utreda möjligheterna att införa självvärdering i de projekt som förbundet 
finansierar. 

 Fortsätta att utveckla samverkansamordningen mellan förbundets parter 
genom att finansiera en heltid verkställande tjänsteman. 

 Representation vid två nationella nätverksträffar för landets 
Samordningsförbund. 

 Arrangera en konferens för samordningsförbunden i de fyra 
norrlandslänen. 

Alla insatser ska beskrivas i en verksamhetsplan och regleras via avtal med 
aktuell huvudman. 

 

4. Uppföljning och utvärdering 

Förbundsstyrelsen vill under 2011 utreda möjligheterna att införa så kallad 
självvärdering inom de projekt som förbundet finansierar.  

Styrelsen vill också förtydliga att de projekt som förbundet finansierar ska 
registreras i nya SUS. 

En översyn av förbundets internkontroll skall göras under 2011. 

 

5. Budget 

Vi kommer för första gången i förbundets historia gå in i nästa verksamhetsår 
utan några överskottsmedel från andra år. Detta innebär naturligtvis att förbundet 
inte kan stödja lika många insatser som föregående verksamhetsår. 
Förbundsstyrelsen väljer därför att koncentrera resurserna på att upparbeta 
samverkanskanalerna med den nya samordnade arbetsmarknadsavdelningen och 
avsätter därför tre fjärdedelar av insatsbudgeten till detta under 2011. 

 



Örnsköldsviks samordningsförbund

Budget 2011-2013 (tkr) 2011 2012 2013

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

Kostnader

Administration
Verkställande tjänsteman 100 % 600 612 624
Arvoden, ersättningar styrelsen, revision 45 25 28
Kurser, konferenser, resor 20 20 20
Övrig administration 5 5 5
Uppföljning/Utvärdering 10 10 10

Summa administration 680 672 687
Insatser
Port 5 Unga vuxna 1600
Utveckling av Stratpunkten 725
Metodutveckling "VidareVy" 450
Processtöd Folkhälsa 450
Förstudie Ris till flis 25
Norrlandskonferens Juni 2011 25
Samtalsbyrån 200 0
Samverkansprojekt Psykiatrisamverkan 95

Samordnade förebyggande och rehabiliterande insatser 3728 3713
Summa insatser 3570 3728 3713

Summa totala kostnader 4250 4400 4400


