1(6)
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

2016-12-12

Dnr 2017-0001

Verksamhetsplan 2017
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

2 (6)
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

2016-12-12

Dnr 2017-0001

Mål för samordningsförbundet Östra Skaraborg
Övergripande mål
Det övergripande målet för samverkan inom rehabiliteringsområdet är att
samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för
den enskilde. Det innebär att:


ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad
rehabilitering ett individuellt processtöd där samhällets samlade
kompetenser, insatser och lösningar står till förfogande

Verksamhetsmål
Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att
utveckla för aktuell målgrupp skall:


samverkan öka mellan parterna



självförsörjningen öka



anställningsbarheten öka

Finansiellt mål
Samordningsförbundets verksamhet skall ha en effektiv och ansvarsfull
användning av de medel som ställs till förbundets förfogande. Förbundet
strävar efter en över tid balanserad budget.
Syftet med de samordnade resurserna är att de används för insatser i syfte
att öka samverkan mellan parterna så att en enskild individ uppnår eller
förbättrar sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden.
Aktiviteterna skall ha karaktären av metodutvecklingsinsatser(både på
individ och strukturnivåer). Förebyggande aktiviteter kan vid behov även
initieras. Samordningsförbundet äger ingen av processerna utan dessa läggs
ut på aktörer som driver processen. Det framgångsrika bör implementeras i
ordinarie verksamhet av parterna efter genomförd metodutveckling.
Utvärdering görs via SUS(Sektorsövergripande system för Uppföljning och
Samverkan). Samtliga parter ska inom ramen för finansiell samordning,
rapportera uppgifter genom SUS. SUS administreras av Försäkringskassan.
Samordningsförbundet Östra Skaraborgs aktiviteter 2017:


Ung Arena 9.0 - En ansökan gjordes under 2015 tillsammans med
Norra Samordningsförbundet och de nio kommunerna Skövde, Hjo,
Tibro, Karlsborg, Tidaholm, Falköping, Mariestad, Gullspång och
Töreboda. Projektet är treårigt och pågår under 2016-2019.
Samordningsförbundet kommer vara medfinansiär och projektägare
är Mariestads kommun. Målgruppen är unga 15-24 år, inklusive
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unga med aktivitetsersättning. Syftet är att unga ska nå målet att
komma i studier eller i arbete. Gemensamma mötesplatser finns nu i
alla kommunerna och utgör gemensam samlingsplats för unga att
vända sig till för att hamna i rätt aktiviteter/studier/arbete så fort som
möjligt för att förhindra utanförskap.
Styrgruppen består av: Johan Abrahamsson kommunalråd Mariestad,
Torgny Andersson och Roland Wanner Östra Samordningsförbundet
Skaraborg, Bengt Sjöberg och Carina Gullberg Norra
Samordningsförbundet Skaraborg.
Budget 500 000 SEK


Bryggan- Projektet började hösten 2016 och vänder sig till Unga
vuxna 19 - 24 år, boende i Tidaholm med funktionsnedsättning och
som uppbär aktivitetsersättning. En fortsättning under våren kommer
ske med lite ändad inriktning. FK identifierar som tidigare tänkbara
deltagare men en förändring i upplägget är att AF inte kopplas in
utan kommunens handläggare finns med direkt. Tanken är också att
försöka upprätta en tidig kontakt i samarbete med vårdcentralen där
kommunens handläggare skulle kunna kopplas in vid bokade besök
där man kan se att en problematik finns hos ungdomen. Utifrån en
kartläggning slussas individen vidare till olika verksamheter inom
kommunen som individen bedöms behöva för att stärka ungdomen
att bli mer redo för insatser inom Ung Arena eller för det förstärkta
samarbetet tillsammans med Arbetsförmedlingen.
Målet är att få en ökad aktivitetsförmåga hos ungdomar med
aktivitetsersättning, få ett effektivt flöde myndigheter/kommun
emellan för att undvika att ungdomar hamnar mellan stolarna och att
implementera arbetssättet internt i kommunen samt sprida
arbetssättet till övriga kommuner inom Skaraborg.
Styrgruppen består av: Eva Bremer och Ann-Sofie Löfgren
Försäkringskassan, Christina Lindberg och Charlotta Bergman AME
Tidaholm kommun, Malin Nymann, Samordningsförbundet
Budget 180 000 SEK



En väg in via AME - Här får parterna tillgång till allt från
utredningar/prövningsplatser till specialistkompetens. Insatsen
omfattar alla Arbetsmarknadsavdelningarna i Östra Skaraborg.
Verksamheterna kommer under året arbeta med kvalitetsutveckling
och likriktning i projektet. Kartläggningen ”Rehab och stödresurser”
som är påbörjad på AME verksamheten i Skövde kommer fortgå
inom de andra kommunerna.
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Styrgrupp för En väg in -via AME är beredningsgruppen. En väg in
via AME Skövde har en egen styrgrupp som består av: Anette
Gudmundson AME, Martin Henrysson Arbetsförmedlingen, Eva
Bremer och Emma Roos Försäkringskassan och Malin Nymann,
Samordningsförbundet.
Budget 2 800 000 SEK



Möjligheternas kurs - Möjligheternas kurs är en förrehabilitering där
målet är att deltagarna ska gå vidare till en arbetslivsinriktad
rehabilitering. Målgruppen är långtidssjuka och är ett första steg för
att skapa förutsättningar för individen att kunna gå vidare mot
arbete/studier. Insatsen är öppen för samtliga parter att remittera
deltagare till. Samordningsförbundet kommer finansiera kursen
under våren 2017.
Ingen befintlig styrgrupp finns men aktivitetsledare Bo Frid,
Hellidens folkhögskola och Malin Nymann Samordningsförbundet
har regelbundna avstämningar.
Budget 490 000 SEK



Samverkansresurs Våld i nära relationer – Projekt med alla
samverkande parter har pågått under 2016. Försäkringskassan och
Skövde kommun startade projektet 2014 och sedan 2015 har
Arbetsförmedlingen och Närhälsan Södra Ryd vårdcentral ingått.
Under 2017 kommer Arbetsförmedlingen fortsätta arbeta med
metodutveckling och utbildningsinsatser i hela Skaraborg. Arbetet
sker i samarbete med Norra och Västra Samordningsförbunden i
Skaraborg.
Styrgruppen består av: Peter Sand och Hans Carlsson,
Arbetsförmedlingen, Michael af Geijersstam Ottow Utväg och Malin
Nymann, Samordningsförbundet
Budget 330 000 SEK



UMA- Utbildning, Mentorskap och Affärsutveckling av
Arbetsintegrerade sociala företag(AFS). Utbildningsinsatser och
metodutveckling via Coompanion kommer ske till de sociala
företagen i Skaraborg. Mål är att arbeta med pre rehab, hitta nya
affärsområden, kontinuerliga erfarenhets- och kunskapsutbyten och
att varje ASF ska ha minst en upparbetad kontakt/mentor. Norra och
Västra Samordningsförbunden i Skaraborg är också medfinansiärer.

5 (6)
Samordningsförbundet Östra Skaraborg

2016-12-12



Dnr 2017-0001

Styrgruppen består av: Maria Henriksson Coompanion väst, Conny
Haraldsson Arbetsförmedlingen och Claes Fahlgren
Kommunalförbundet.
Budget 90 000 SEK



Breddad kompetensförsörjning- Arbetssättet ”Breddad
kompetensförsörjning” tar sin utgångspunkt i att arbetet inom den
offentliga sektorn kännetecknas av att kvalificerande yrkesgrupper i
allt högre grad utför okvalificerade och ”dolda” arbetsuppgifter som
tidigare utfördes av särskild personal. Det leder till att personal
måste utföra uppgifter som är utanför kärnuppdraget att exempelvis
vara lärare. Arbetssättets syfte är därför att avlasta dessa
yrkesgrupper genom att skapa särskilda tjänster och besätta dessa
med personer som är i de s.k. utsatta grupperna som
funktionsnedsatta, nyanlända och ungdomar utan fullständiga
gymnasiebetyg
Målet är att genom följeforskning av arbetssättet ” Breddad
kompetensförsörjning” se om man når syftena såsom minskad
sjukfrånvaro och ohälsa hos ordinarie personal och om de personer
som har en längre väg till arbete når en reguljär anställning.
Styrgruppen består av: Roger Selmosson sektorchef SMS, Magnus
Oscarsson, Ulla-Karin Gunnarsson och Anders Andersson
Arbetsförmedlingen, Sofia Myrman HR-chef och Erik Prestgård,
Näringslivschef Skövde.
Budget 125 000 SEK



Samverkan kvinnors ohälsa i Östra Skaraborg- Försäkringskassan
ska pröva olika metoder beroende på lokala förutsättningar med att
få till en bra samverkan mellan vård, Försäkringskassan och
kommun då en stor del av sjukskrivningarna består av kvinnor med
psykisk ohälsa som har sin anställning i kommuner. Målgruppen är
således kvinnor med psykisk ohälsa i kontakyrken i offentlig
förvaltning. Målet med insatserna ska leda till sjunkande
sjukpenningtal och att man kan se en vikande trend, möjliggöra att
skapande av en arbetsmodell byggs upp mellan samverkande
myndigheter med hållbara strukturer där kompetensöverföring ska
ske. Försäkringskassan kan tillsammans med sjukvården och
kommunen ha tidiga möten för att förhindra eventuell sjukskrivning
och förkorta tiden i sjukförsäkringen.
Styrgruppen består av: Margareta Nissmo, Stefan Schettler, Johan
Ahlquist, Carola Låstberg och Susanne Olsson Närhälsan, Ewa
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Öfwerman Bräcke diakoni, Sara- Lena Alm Skövde kommun, Per
Johansson Hjo kommun, Inga-Lill Lundgren Karlsborg kommun,
Ulrika Wennerkull Tibro kommun, Maria Ström Falköping
kommun, Emma Roos och Louise Ahlgren Försäkringskassan och
Malin Nymann, Samordningsförbundet
Budget 1 055 000 SEK


Sjukskrivna kvinnor i kontaktyrken- Målet är att minska antalet
sjukskrivna kvinnor inom kontaktyrken(eller som är riskerar att bli
sjukskrivna) som är sjukskrivna mer än 90 dagar, listade på
vårdcentralen Centralhälsan, Falköping med 80%. Önskan är även
att helt undvika heltidssjukskrivningar och förhindra sjukskrivningar
över 60 dagar. Förutom sedvanliga arbetsuppgifter för
Rehabkoordinator som sedan tidigare är implementerat på det flesta
vårdcentraler ska projektet ge utökad arbetstid för Rehabkoordinator
för att pröva ett nytt arbetssätt. De sjukskriva kvinnorna kommer
erbjudas både team- och individbaserade insatser.
Styrgruppen består av: Eva Öfwerman Bräcke Diakoni, Yvonne
Widell projektledare Bräcke Diakoni, Maria Ström Falköpings
kommun, Maria Schytt Försäkringskassan och Malin Nymann,
Samordningsförbundet



Budget 500 000 SEK
Det goda exemplet - Priset kommer även i år att delas ut till ett
företag i varje kommun som visat sig vara en god förebilder.
Budget 25 000 SEK



Kompetensutvecklingsinsatser inklusive KUR
Kompetensutvecklingen kommer fortgå under 2017 baserat på de
behov som myndigheternas representanter uttrycker behov av. Åsa
Kadowaki, psykiatriker med tema ”Håller vi på att förvandla livet till
en sjukdom” är bokad för en heldagsutbildning i september.
Budget 180 000 SEK



Under 2017 kan de fyra olika parterna se olika behov på insatser
vilket då kan medföra att andra insatser också kan bli aktuella som
inte är klargjorda i dagsläget.

Samordningsförbundet Östra Skaraborg
Skövde dag som ovan.

