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Verksamhetsplan  2008 
 

 

Syfte 

Syftet med Samordningsförbundet är att de samverkande parterna tillsammans skapar 

möjligheter för individen att förbättra sin förmåga till förvärvsarbete genom en effektiv 

resursanvändning. 

 

Målgrupp 

Målgruppen utgörs av unga vuxna personer mellan 18-35 år med psykisk ohälsa som bedöms 

behöva insatser från fler än en part. Det kan bli aktuellt att under verksamhetsåret revidera 

målgruppen. 

 

Mål 

Målet för allt arbete som bedrivs i de av Samordningsförbundet medfinansierande projekten 

är att 50 % av de individer som ingår i projekten skall öka sin förmåga till förvärvsarbete eller 

studier. 

 

Utvärdering 

Utvärdering av de av Samordningsförbundet medfinansierade projekten skall göras årligen. 

För processutvärdering svarar FoU Västernorrland. Samhällsekonomisk utvärdering genom-

förs via SamPop. 

 

Uppföljning 

Styrelsen skall 2 gånger under året följa upp de projekt som medfinansieras. Samordnings-

förbundets ekonomiska ställning ska redovisas varje kvartal. 

 

Personal 

Under perioden januari-juni kommer en tf verkställande tjänsteman att anställas. Under året 

kommer en verkställande tjänsteman att rekryteras 

 

Lokaler 

Nuvarande lokaler är uppsagda, kontraktet löper ut 081014. Nya lokaler för 

Samordningsförbundet i Sundsvall skall inhyras. 

 

Projekt 

De under 2005-2006 uppstartade projekten Processteamet och Metod- och matchning skall 

överflyttas till Sundsvalls kommun efter den 1 januari 2008.  

 

Styrelse 

Styrelsen skall under året sammanträda minst 4 gånger. 

 

Chefsgrupp 

En chefsgrupp bestående av tjänstemän från de samverkande parterna har bildats, dess syfte är 

att tillsammans med verkställande tjänsteman bereda ärenden till styrelsen. Gruppen skall 

också vara ansvarig för att informera om förbundet inom de egna verksamheterna. 
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Nya projekt 

Styrelsen skall under året värdera och besluta om de projekt som inkommer med ansökan om 

finansiering. 
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Budget Samordningsförbundet Sundsvall 2008 
 

 

Intäkter   
Försäkringskassan    500 

Landstinget Västernorrland   500 

Sundsvalls kommun    500 

Arbetsförmedlingen                                   500 

 

Kostnader personal  
Personal     300    

 

Kostnader projekt 
Medfinansiering Processteam   600 

Medfinansiering Metod o Matchning   300 

Reserv för nya projekt    200 

 

Kostnader adm 
Hyra     300 

Fast telefoni       25 

Hyra maskiner      35 

IT tjänster       17 

Ekonomi Gagna      30  

Förbrukningsmateriel        3 

Övrigt         5 

 

Kostnader utvärdering 
Utvärdering        100 

Revisionskostnad       30 

 

Styrelse 
Arvoden         52 

Representation          3 

 

Summa kostnader    2000 tkr 
 

 


