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Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016
Mål för samordningsförbundet
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.
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.
Förbundets aktiviteter 2016:


ESF ansökan Ung Arena 9.0 - En ansökan är gjord under 2015
tillsammans med Samordningsförbundet Väst vilket inkluderar de
nio kommunerna Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Tidaholm,
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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. Syftet är att unga ska nå målet att
komma i studier eller i arbete. Gemensamma mötesplatser kommer
utgöra gemensam samlingsplats för unga att vända sig till för att
hamna i rätt aktiviteter/studier/arbete så fort som möjligt för att
förhindra utanförskap. Samarbete kommer även ske via Level Up i
Västra samordningsförbundet.


Vägen till arbete- Det är en fungerande verksamhet som vänder sig
till unga med funktionsnedsättning som uppbär aktivitetsersättning.
Deltagande parter i uppdraget är Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen. Målet är 20 % till arbete alternativt studier. Om
ESF projektet Ung Arena 9.0 startar så kommer Vägen till arbete att
vara en del i det projektet.



En väg in via AME - Här får parterna tillgång till allt från
utredningar/prövningsplatser till specialistkompetens. Insatsen
omfattar AMA i Skövde, AME i Hjo, Tibro, Karlsborg och AME i
Tidaholm. Verksamheterna har i uppdrag att se över sina arbetssätt
under 2016.



Faljobb - Målgruppen för projektet är barnfamiljer i Falköpings
kommun med långvarigt försörjningsstöd. Insatsen syftar till att ge
förutsättningar för familjerna att nå självförsörjning. De föräldrar
som idag ingår i insatsen är personer som annars riskerar att vara
kvar i ett långvarigt utanförskap.



Se möjligheten - Se möjligheten vänder sig till ungdomar i Tidaholm
mellan 15-29 år som inte har fullständiga avgångsbetyg från
grundskola eller slutbetyg/examen från gymnasieskolan.
Specialpedagoger kommer arbeta med detta under året och stödja
ungdomarna på olika sätt. En individuell studie– och handlingsplan
upprättas.



Möjligheternas kurs - Förrehabilitering med fortbildningsinsatser på
Helliden folkhögskola. Insatsen är öppen för samtliga parter att
remittera deltagare till. Under 2016 kommer en kursstart ske våren
och hösten med 15 deltagare per tillfälle. En ambition är att starta en
filial eller likande i Skövde.



Samverkansresurs Våld i nära relationer - I samverkan mellan
Skövde kommun och Försäkringskassan Skaraborg satsas medel för
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att utveckla arbetet mot våld i nära relationer sedan ht 2014 och detta
samarbete kommer fortskrida under 2016. Fokus ges i första hand
målgruppen sjukskrivna kvinnor. Dessa har under de senaste åren
ökat i antal och där våldsutsatthet kan vara en
sjukskrivningsanledning. Under 2016 kommer dock även andra
personer att tillfrågas. En utökning av projektet kommer ske då även
Arbetsförmedlingen och Närhälsan Södra Ryd vårdcentral kommer
delta. De kommer göra en kartläggning samt införa metodstöd för
verksamheterna. Erfarenheterna som görs i uppdraget skall spridas
till samtliga parter inom förbundet via utbildningsinsats.


Utväg - Utväg önskar erbjuda mer samtalsstöd individuellt samt i
grupp, erbjuda konsultation till invånare i Skaraborg samt
professionella som kommer i kontakt med Våld i nära relationer och
utbilda samverkande myndigheter. Utväg Skaraborg fick redan efter
första utbildningstillfället med KUR fler personer som remitterades
till verksamheten där de via KUR-projekts deltagare blivit
motiverade att söka stöd. Att fler myndigheter metodiskt börjar fråga
om klienters erfarenheter av Våld i Nära relationer resulterar i ett
ökat antal personer som önskar stöd, vilket medför att
stödverksamheter som Utväg Skaraborg behöver förstärkning av
resurser för att kunna möte det ökade behovet.



Utvecklingscheckar - Finns för utveckling av sociala företag.
Utbildningsinsatser via Coompanion kommer ske till de sociala
företagen i Skaraborg tillsammans med Västra och Norra
Samordningsförbunden.



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



Kompetensutvecklingsinsatser inklusive KUR- Detta kommer ske
under 2016 baserat på de behov som myndigheternas representanter
uttrycker behov av.



Med kort varsel har staten möjliggjort en ökning av budget under
2016 för flertalet Samordningsförbund varav Östra är ett av dem. I
och med den ökade budgeten kan olika aktiviteter startas upp beroende
på de olika parternas behov. Det är en osäker situation kring nyanlända
och deras behov samt vår förmåga att möta upp detta. Den akuta
situation som nu råder gör att det är svårt att i nuläget avgöra vilka
metoder och aktiviteter som kommer behövas framöver. Ett utrymme
för detta ger Samordningsförbundet det handlingsutrymme som med
stor sannolikhet kommer behövas.
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För uppdragstagare gäller ovillkorligen att avrapportera resultat och gjorda
analyser i samband med del- och årsredovisning. Resultatredovisningen sker
i SUS.

Vi skapar möjligheter!
Vi samlar våra gemensamma resurser för att
ta tillvara och utveckla den enskildes
förmågor.

Genom att vara:
Nytänkande
Engagerade
Tillåtande

