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Verksamhetsåret 2012 blir för Örnsköldsviks samordningsförbund lite 
rumphugget på grund av att förbundsstyrelsen hastigt och olustigt blev tvungen 
att begära ett förskott på 2012 års medel från en av parterna för att klara 
verksamheten 2011. Detta har sin förklaring i skatteverkets plötsliga beslut att 
samordningsförbunden inte längre får tillbaka den moms man betalat. I skrivande 
stund så ligger förbundet i tvist med skatteverket om detta hos förvaltningsrätten. 
Detta medför att förbundsstyrelsen tvingas dra ner väsentligt på sina insatser för 
2012. Förbundet kan ej heller sluta några längre avtal än ett år så länge tvisten 
med skatteverket inte är avgjord.   

 

1. Inriktning    

Det övergripande målet för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik (222000-2063) 
under perioden 2012-2014 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 2012-2014 

Mål 

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

 Förbundsstyrelsen följer upp 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 2012-2014 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 2012 

För verksamhetsår 2012 har följande insatser beviljats medel och kommer att vara 
föremål för uppföljning under 2012. 

 Port 5-unga vuxna. 

 Vidare Vy 

 Förstärkning av Startpunkten   

 Processtödjarresurs folkhälsa för berednings- och utförargrupper i 
samverkansarbetet. 

 Processtöd samverkansprojekt Unga vuxna med NPF 

 Särskild insats för unga med aktivitetsersättning 

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

 Fortsätta att utveckla samordning av samverkan mellan förbundets parter 
genom att finansiera en heltid verkställande tjänsteman. 

 Representation vid två nationella nätverksträffar för landets 
Samordningsförbund. 

 Kompetensutveckling Psykisk hälsa  

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

Förbundsstyrelsen vill under 2012 utreda möjligheterna att införa så kallad 
självvärdering inom de projekt som förbundet finansierar.  

Styrelsen vill också höja kompetensen och kunskapen om det nya SUS. 

5. Budget 

För verksamhetsåret 2012 så har förbundet som sagt inte möjlighet att göra de 
satsningar man vill och som det finns behov av. Förbundet har tvingats att ta i 
anspråk en knapp fjärdedel av 2012 års medel för att klara likviditeten för 2011, 
på grund av skatteverkets beslut om att inte längre betala tillbaka momsen. Vi kan 
också konstatera att den statliga tilldelningen av medel återigen inte är i nivå med 
de övriga parternas. Trots att förbundet uppfyller alla de kriterier som är uppsatta 
och trots att regeringen gett ökad ram till finansiell samordning så väljer 
försäkringskassan att hålla fast vid den neddragning av medel på 75 000 kronor 
man gjorde inför verksamhetsåret 2010. Detta medför ju då även en 
budgetminskning från de andra parterna på 75 000, det villsäga totalt 150 000 
kronor.  

Enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning 21 § så skall 
samordningsförbunden bland annat ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning 
och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Budgeten skall upprättas så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får dock göras om det finns 
synnerliga skäl Lag (2004:775). Lagen kräver också att samordningsförbunden 
formulerar finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i och över tiden, 
det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet, samt att väga verksamhetens 
behov nu mot verksamhetens behov på sikt.  

Med anledning av detta så har förbundsstyrelsen formulerat ett finansiellt mål för 
verksamheten.  

”Verksamhetens mål skall stå i relation till de ekonomiska resurser som 
samordningsförbundet har till sitt förfogande. Förbundets ekonomiska 
förvaltning ska bedrivas på ett sådant sätt så att det skapar handlingsfrihet att 
parera eventuella resultatsvängningar”.  

För budgetåret 2012 bräknas den summan till 58 000 kronor. 



Örnsköldsviks samordningsförbund

Budget 2012-2014 (tkr) 2012 2013 2014

Beräknat balanserat överskott prognos
LVN -1100 -1100 -1100
ÖK -1100 -1100 -1100
FK -2200 -2200 -2200
Parternas insats -4400 -4400 -4400
Avräkning förskott för täckning av utebliven momsersättning 2011 745
Finansiell ram -3655 -4400 -4400

Kostnader

Administration
Uppdragsersättning verkställande tjänsteman 100 % 612 635 650
Arvoden, ersättningar styrelsen 35 36 37
Resor 25 26 27
Medlemsavgift NNS 10 10 10
Sammanträdeskostnader 10 10 10
Momskostnader 200 210 210
Övrig administration 5 5 5
Summa administration 897 932 949
Insatser
Port 5 Unga vuxna 1000
Vidare Vy 500
Förstärkning Startpunkten 100
Processtöd Folkhälsa 450
Samverkansprojekt NPF Unga vuxna 250
Insats Unga med aktivitetsersättning 200
Kompetensutveckling Psykisk hälsa 150
Utveckling av samverkansorganisationen 15
Kurser och konferenser 25 20 20
Uppföljning/Utvärdering 10 10 10
Samordnade förebyggande och rehabiliterande insatser 2550 2533
Summa insatser 2700 2580 2563

Summa totala kostnader 3597 3512 3512
Finansiellt mål -58
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