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1. Inledning   

Den 1december 2004 bildade myndigheterna Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Västernorrlands läns landsting och Örnsköldsviks kommun  
Samordningsförbundet i Örnsköldsvik (222000-2063). Samordningsförbundet har 
ansvaret för den finansiella samordningen i Örnsköldsvik och leds av en styrelse 
som består av fyra ledamöter och fyra ersättare utsedda av respektive huvudman.  

Samordningsförbundet är en offentligrättslig juridisk person som har egen 
rättskapacitet och beslutanderätt över resursanvändningen. Däremot får 
samordningsförbundet inte ägna sig åt myndighetsutövning gentemot enskilda 
personer. För närvarande finns cirka 80 samordningsförbund i landet. 

Utgångspunkten för samordningsförbundets verksamhet är lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och förbundsordningen där 
förbundets ändamål och uppgifter redovisas.  

Enligt förbundsordningen har förbundet till uppgift att:  

 besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

 stödja samverkan mellan samverkansparterna  

 finansiera sådana insatser som avses i 2 § lagen om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser och som ligger inom de samverkande parternas 
samlade ansvarsområde  

 besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell 
samordning ska användas 

 svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 

 varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
nästföljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en 
preciserad årsbudget. 
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2. Inriktning 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik vill med verksamhetsplanen 
2013 – 2015 lyfta fram inriktningen för finansiell samordning i Örnsköldsvik de 
kommande tre åren. 

Det övergripande målet för Samordningsförbundet i Örnsköldsvik under perioden 
2013-2015 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 och samordning 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 Samordningsförbundets inriktning och 
omfattning.  

2.1 Unga medborgare fortsatt prioriterad grupp 

Samordningsförbundet har sedan starten prioriterat insatser som vänder sig till 
unga personer i åldern 16–30 år. Denna inriktning har framför allt tydliggjorts 
genom finansieringen av verksamheten Tolvan/Port 5 Unga vuxna. Unga personer 
kommer att utgöra en prioriterad målgrupp även under kommande tre åren. 
Ungdomsarbetslösheten är förhållandevis hög i Örnsköldsvik och det finns alltför 
många ungdomar som inte etablerar sig i samhället. Det handlar om svårigheter 
att fullfölja studier, få arbete eller att hamna i olika former av utanförskap. 
Samordningsförbundet ser det som angeläget att Örnsköldsviks ungdomar inte 
hamnar mellan myndigheternas stolar utan snabbt och effektivt får det 
individuella stöd som behövs. 

Det är viktigt att arbeta med så tidiga insatser som möjligt. Våra erfarenheter 
visar att vi i samverkan behöver utveckla både de generella hälsofrämjande 
insatserna till alla ungdomar och de mer riktade förebyggande insatserna till 
ungdomar som befinner sig i riskzonen. Här är det viktigt att ha med sig ett 
tydligt folkhälsoperspektiv.   

En särskilt prioriterad grupp ska vara ungdomar som riskerar att hamna i 
långvarigt utanförskap och där samverkan behövs mellan utbildnings- och 
arbetsmarknadsinsatser, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt socialförsäkring. 
Exempel på sådana grupper är ungdomar som erhåller aktivitetsersättning, 
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ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder samt ungdomar som uppbär 
försörjningsstöd under längre tid. 

 

3. Mål och prioriterade områden för förbundet 2013-2015 

3.1 Mål för förbundsstyrelsen 

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

 Förbundsstyrelsen följer upp insatser inom den finansiella samordningen.  

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

 Ekonomi i balans 

 
3.2 Prioriterade områden 

Förbundsstyrelsen vill under perioden 2013-2015 prioritera följande områden. 

 Unga i utanförskap  

 Psykiatrisamverkan 

 Styrning, ledning och uppföljning av samordnade insatser för medborgare 
som har svårt att etablera sig i samhället.  

 Folkhälsa 

 

4. Verksamheter/insatser under 2013 

För verksamhetsår 2013 har följande insatser beviljats medel och kommer att vara 
föremål för planering och uppföljning under 2013. Kostnaderna redovisas på 
särskild plats under avsnitt 8. Budget.  

Alla insatser beskrivs i en verksamhetsplan och regleras via avtal med aktuell 
huvudman. 
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Verksamhet/Projekt Kortfattad beskrivning Start Slut 

Port 5 Unga vuxna Unga vuxna med psykisk ohälsa 
eller annat funktionshinder. 
Personer som har brister i 
utbildningshänseende, 
kortvariga arbetserfarenheter, 
stödinsatser från flera instanser 
samtidigt. 

2013-01 2014-12 

Vidare Vy  Sker i samverkan med 
Startpunkten. Rusta personer 
med psykiska diagnoser och 
sociala funktionshinder samt 
personer med fysiska 
funktionshinder och social 
problematik att ta steget vidare 
till arbetsförmedlingen, arbete 
eller studier. Unga prioriteras. 

2013-01 2014-12 

Förstärkning på 
Startpunkten utifrån 
Vidare Vy 

Se Vidare Vy 2013-01 2014-12 

HITS-grupp 

Holism, 
Individanpassning, 
Timing, Synkning 

Gemensam beredningsgrupp för 
resurs- och behovsinventering 
kring unga vuxna som har behov 
av gemensamm insatser från 
psykiatrin, försäkringskassan, 
kommunen, arbetsförmedlingen 

2013-01 2015-12 

Särskild insats unga 
med aktivitetsersättning 
– Ateljén och Studio 
Rex 

Temporärt stöd i en 
övergångsfas inför 
implementering i 
ordinarie kommunal 
verksamhet. 

En daglig verksamhet som riktar 
sig till unga vuxna med psykisk 
ohälsa. Genom skapande 
aktiviteter i kreativa miljöer ges 
möjlighet till personlig 
utveckling i egen takt. 
Samarbete sker mellan 
verksamheterna, – utifrån bild 
skapas text och musik.  

2013-01 2013-06 
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Projekt ”Steget 
närmare” 

Samarbete mellan Kultur- 
och fritidsavdelning, 
Arbetsförmedling och 
föreningsägda sociala 
företaget IVK 

Syftar till att skapa en arena för 
arbetsträning närmare den 
reguljära arbetsmarknaden.  

2013-01 2015-12 

Förstudie Lilla 
Startpunkten 

Samarbete 
arbetsmarknadsavdelning, 
skola, försäkringskassa och 
arbetsförmedling 

Hitta en arbetsmodell i 
samverkan som på ett 
strukturerat sätt och på tidigt 
stadium möjliggör sysselsät-
tning, arbete eller studier för 
ungdomar med aktivitets-
ersättning som finns inom LSS.  

2013-01 2013-12 

Kaskadutbildning 
Första hjälpen mot 
psykisk ohälsa 

Australiensiskt program 
utarbetad till svenska 
förhållanden av NASP 
och Karolinska Institutet 
(NASP -Nationellt 
centrum för suicid-
forskning och prevention 
av psykisk ohälsa). 

Instruktörsutbildning i 
Örnsköldsvik för 10-15 personer 
från olika arenor/arbetsplatser 
för att effektivare förebygga 
ohälsa bland främst unga vuxna, 
som är en utsatt grupp för 
psykisk ohälsa och utanförskap.  

2013-01 2013-06 

Projekt Utbyggd 
samhällsorientering 

Kommun, 
Arbetsförmedling 
Landstinget 

Syftet är dels att nysvenskarna 
ska ha beredskap och få verktyg 
att klara av vardagsliv och en ny 
kultur, att få förutsättningar för 
delaktighet och inkludering i 
samhället, men också att 
förebygga  
 
- onödigt uppsökande av vård, 
- hedersrelaterat våld och 
familjeproblematik, ofta med 
sociala myndigheters 
inblandning,  
    - onödig ohälsa som hindrar 

2013-01 2015-12 
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dem att gå in i arbete, praktik, 
sysselsättning  
- arbetslöshet, isolering och 
utanförskap 
 
En positiv bieffekt är att de 
nysvenskar som idag fungerar 
som utbildade samhälls-
kommunikatörer på sina olika 
modersmål, skulle få ökat antal 
timmar i sina tjänster. Det är 
idag stor omsättning i de 
tjänsterna, då det är svårt att 
leva på endast det fåtal timmar 
tjänstgöring de har, därför söker 
sig många bort till annat eller 
flyttar. Med en utökning av 
tjänstetimmar finns större chans 
att de blir kvar för att arbeta i 
Örnsköldsviks kommun och då 
finns förutsättningar för att deras 
insatser, med längre erfarenhet 
och praxis, blir av allt högre 
kvalitet.  

Strukturstödjande 
insatser 

   

Verkställande 
tjänsteman 

Operativt ansvarig för 
förbundets verksamhet 

2013-01 2015-12 

Processtödjare 
Folkhälsa 

Processtöd inom förbundets 
hälsofrämjande och 
förebyggande arbete 

2013-01 2015-12 

Representation vid 
regionala och 
nationella 
nätverksträffar 

För att bibehålla och utveckla 
finansiell samordning vill 
förbundet aktivt medverka  
regionala och nationella nätverk 
för samordningsförbund.  

2013-01 2015-12 
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5. Lokala samverkansgruppen (LSG) 

Enligt lagstiftningen och dess förarbeten betonas samordningsförbundens arbete 
som ett fristående organ för möjliggörande av samordnade rehabiliteringsinsatser, 
både operativt och strukturellt. Det innebär att samordningsförbundet, utöver 
finansiering av verksamheter/projekt, även har ett uppdrag att utveckla 
samverkanskulturen, strukturen och incitamenten för samverkan mellan 
myndigheterna.  

En av de viktigaste förutsättningarna för all effektiv samverkan och 
tvärsektoriellt arbete är en utvecklad samverkanskultur och helhetstänkande. En 
bra samverkanskultur betonar inslag av partnerskap, nätverk, och, inte minst, tillit 
och förtroende mellan parterna. Den uppmuntrar vidare interaktion över 
myndighetsgränserna och uppskattar en mångfald av synsätt och perspektiv. Ett 
bra tecken på samverkanskultur är även en infrastruktur som maximerar och 
underlättar informationsflöde tvärsektoriellt.  

Det samverkansorgan som hittills har fungerat som Samordningsförbundets 
inofficiella beredningsorgan, Stratsam(Strategisk ledningsgrupp för samverkan), 
avvecklades i början av oktober 2012 till förmån för en mer operativ lokal 
samverkansgrupp bestående av företrädare för de samverkande myndigheterna.  

Denna samverkansgrupp arbetar utifrån lokala förutsättningar och ledningen av 
samverkansarbetet i Örnsköldsvik kännetecknas av begreppen dialog, tillit och 
delaktighet. Framgång i arbetet ska bygga på att engagemang, entusiasm, 
kunskap och erfarenheter ute i de olika organisationerna kan tillvaratas. 
Samverkansarbetet ska ske så att det inlemmas i och återspeglas i respektive 
myndighets ordinarie planerings- och uppföljningsarbete. LSG fungerar också 
officiellt som Samordningsförbundets beredningsorgan.  

 

6. Uppföljning och utvärdering 

Förbundsstyrelsen ska försäkra sig om att: 

 Verksamheten är ändamålsenlig och effektiv 

 Den finansiella rapporteringen är tillförlitlig 

 Tillämpliga lagar och förordningar efterlevs. 

 Projekt och insatser registreras och följs upp i SUS  
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7. Ekonomiska förutsättningar 

Den 30 maj kom då det glädjande beslutet från Riksdagen att 
Samordningsförbund ska få rätt till ersättning för viss moms under samma 
förutsättningar som kommuner, landsting och kommunalförbund. Beslutet gäller 
retroaktivt från 2010-01-01. Det innebar att vårt förbund fick tillbaka cirka 1,2 
miljoner kronor i utebliven momsersättning under sommaren. Detta gör då, i 
motsats till innevarande verksamhetsår, att vi går in i 2013 med ett överskott. Det 
ger oss helt andra förutsättningar att uppfylla vår målsättning. 

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 formulerade förbundsstyrelsen inför 2012 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 2013 beräknas den summan till 239 000 kronor. 



Örnsköldsviks samordningsförbund

Budget 2013-2015 (tkr) 2013 2014 2015

Beräknat balanserat överskott prognos
LVN -1100 -1100 -1100
ÖK -1100 -1100 -1100
FK -2200 -2200 -2200
Parternas insats -4400 -4400 -4400
Återbetalning av utebliven momsersättning 2011-2012 -1220
Eget kapital -380 -239 -78
Finansiell ram -6000 -4639 -4478

Kostnader

Administration
Uppdragsersättning verkställande tjänsteman 100 % 568 585 602
Kanslikostnader, lokal, dator telefon, övrig adm. 67 69 71
Arvoden, ersättningar styrelsen 36 37 38
Rese- och logikostnader 60 40 40
Medlemsavgift NNS inklusive serviceavgift 10 10 10
Sammanträdeskostnader 10 10 10
Summa administration 751 751 771
Insatser
Port 5 Unga vuxna 1000 1000 1000
Vidare Vy 500 400
Förstärkning Startpunkten 200 100
Processtöd Folkhälsa 450 450 450
HITS-grupp 750 750 750
Förstudie Lilla Startpunkten 250
Första hjälpen för psykisk hälsa (Kaskadutbildning) 250
Utbyggd samhällsorientering 700 700 800
Projekt Kul o fri - AF - IVK "Steget vidare" 250 200 200
Studio Rex (Unga med aktivitetsersättning) 300
Ateljén (Unga med aktivitetsersättning) 300
Lokala samverkansgruppen 20 20 20
Kurs- och konferensavgifter 30 30 30
Uppföljning/Utvärdering 10 10 10
Ej beslutade samordnade rehabiliteringsinsatser 150 150
Summa insatser 5010 3810 3410

Summa totala kostnader 5761 4561 4181
Finansiellt mål -239 -78 -297
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