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Vi skapar möjligheter!
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Samordningsförbundet
Norra Skaraborg
Organisation
Styrelsen
Ledamöterna i styrelsen har utsetts av respektive myndighet. Den skall initiera och stödja olika
aktiviteter. Den kan prioritera resurser för olika behovsgrupper, samt ange riktning för
samarbete. Styrelsen sammanträder minst 6 ggr/år. Styrelsens ordförande, vice ordförande och
förbundschef utses till arbetsutskott och förbereder ärenden till styrelsen.
Styrelsen skall:
– besluta om mål och riktlinjer
– stödja samverkan mellan parterna
– besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas och säkerställa
genomförandet
– ansvara för att insatserna följs upp och utvärderas
– ansvara för upprättande av budget och årsredovisning
Förbunds chef
Ansvarar för att:
– leda och driva utvecklings- och samverkansarbete utifrån fastställda mål
– ta fram underlag för styrelsens beslut
– utföra för styrelsen administrativ service
– medverka vid utredningar/inventeringar/framtagning av olika förslag till
samverkansaktiviteter
– aktivt stödja samverkan mellan de olika parterna
Ekonomiadministration köps av Mariestads kommun
Beredningsgrupp
Beredningsgruppen består av lokala tjänstemän från medlemmarna av samordningsförbundet.
Hela eller delar av beredningsgruppen sammanträder 2-4 ggr/år, eller oftare om verksamheten
kräver det.
Beredningsgruppen ansvar är att:
– stödja samarbetet så att samverkan blir en naturlig del av arbetet
– bereda och äska medel för insatser och resursstöd som de samverkande myndigheterna har
behov av inom de fastställda prioriteringar som samordningsförbundet beslutat om
– ansvara för att de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om blir utförda
– förankra och marknadsföra arbetet i samordningsförbundet i den egna myndigheten
– ge informationsutbyte mellan myndigheterna

Vision och värdegrund
Vi skapar möjligheter! Vi samordnar våra resurser för att ta tillvara
och utveckla individens förmågor
genom att sätta individen i fokus och vara
nytänkande, engagerade, och tillåtande!
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Samordningsförbundet
Norra Skaraborg
Samordningsförbundets uppdrag
•
•
•
•

Behovsinventera och kartlägga lokala målgrupper
Identifiera flaskhalsar och systemhinder
Finansiera strukturinriktade insatser som underlättar samverkan mellan myndigheter
Finansiera operativa insatser till individen
För individen
- respektfullt bemötande
- adekvata åtgärder
- delaktighet i rehabiliteringen

För samverkande parter
- kompetensutveckling
- förenklad rehabiliteringsprocess
- minskade väntetider
- tydligare ansvarsgräns

Övergripande mål
Det övergripande målet för samverkan/samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets
resurser används på ett effektivt sätt och till större nytta för den enskilde. Det innebär att:
 ur ett samhällsperspektiv optimera samhällets samlade resurser genom att förkorta
behandlings- och rehabiliteringsprocesserna, sträva mot gemensamma handlingsplaner,
arbetskraftsresurserna tas i anspråk och fler kommer i arbete. Det förväntade resultatet
är en större effektivitet och att resurser frigörs till angelägna behov om fler
rehabiliteras tillbaka till arbetslivet.

Verksamhetsmål
Genom den samverkan och de insatser samordningsförbundet bidrar till att utveckla för aktuell
målgrupp skall:
 samverkan utvecklas mellan samverkansparterna och ge ökad kompetens i
samverkansfrågor, hos alla samverkande myndigheter.


självförsörjningen öka och samhällets kostnader för offentlig försörjning minska hos de
deltagare som blir erbjudna samordnade insatser

Individuella mål


ur ett individperspektiv erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering ett
individuellt processtöd där flera av samhällets samlade kompetenser, insatser och
lösningar står till förfogande. Det förväntande resultatet är ökade möjligheter till egen
försörjning, ökad hälsa och livskvalitet



individens upplevelse av förbättrad hälsa öka



individernas självskattning av tillgänglighet, bemötande, respekt och kvalitet i
rehabiliteringsprocessen upplevas positivt av minst 80 %

Finansiellt mål
Samordningsförbundets verksamhet ska ha en effektiv budgetkontroll och följa nationella
riktlinjer som innebär att förbund med årlig tilldelning på 0-7 miljoner vid årsredovisning inte
ska ha ett eget kapital över 20 % av den årliga tilldelningen”. Det betyder att förbundet ska
sträva efter att, utifrån de behovsområde som parterna gemensamt kommer fram till, förbundet
löpande bidrar med resurser i så stor omfattning som är möjligt.
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Ekonomi
Finansiering/Medlemsavgifter
2015 tog Försäkringskassan beslut om en ny modell för fördelning av medel till
samordningsförbunden. Syftet är att få transparens i medelstilldelningen och modellen ska ge
samordningsförbunden möjlighet att få medelstilldelning efter samma parametrar. Modellen
gällde från och med medelstilldelningen för 2016. Parterna inom FINSAM står bakom
modellen.
Tilldelning påverkas av antal förbund, under 2018 bildades fler förbund i riket vilket till viss
del också påverkar respektive förbunds tilldelning.
Fördelningsmodellen


grundtilldelning 400 tkr



parametrarna försörjningsmått (75 %) och invånarantal (25 %)



förbundets eget kapital

Medelstilldelning från staten 2019
Staten (AF/FK)
Hälso- och sjukvårdsnämnden Skaraborg
Mariestads kommun
Töreboda kommun
Gullspångs kommun
Summa:

Tilldelning 2019
1 746 000 kr
873 000 kr
524 000 kr
218 000 kr
131 000 kr
3 492 000 kr

Tilldelning 2018
1 794 000 kr
897 000 kr
538 200 kr
224 250 kr
134 550 kr
3 588 000 kr

Insatser eller material som är Skaraborgsövergripande fördelas kostnaderna utifrån den
tilldelning respektive förbund har. Norra Skaraborg finansierar 15 % av de totala kostnaderna
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Individinriktade insatser
Alla samverkande myndigheter har inför verksamhetsplanering och budget process gett sin syn
på prioriterade område och målgrupper. Detta har skett genom dialog med samverkande
aktörer. Sjukfrånvaro, arbetslöshet och behov av försörjningsstöd har minskat succesivt. Under
de senaste åren mer tydligt än tidigare. Detta kan förklaras med olika reformer och insatser
tillsammans med en god arbetsmarknad. Det som tydligt framkommer från bl.a.
arbetsförmedlingens kartläggning är att av de sökande som finns registrerade står en större
andel längre bort från arbetsmarknaden, gapet har ökat mellan sökande med hinder (t ex.
nedsatt arbetsförmåga pga. av funktionsnedsättning, saknar gymnasieutbildning, saknar
arbetslivserfarenhet, utrikesfödd, +55 mm) och de som har lättare för att etablera sig på
arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten har minskat snabbare i Skaraborg än i VG och riket,
detta ses som ett resultat av de ungdomssatsningar som gjorts, t.ex. Ung Arena 9.0. Men även
inom den unga målgruppen syns tydligt att de ungdomar, som är färre i antal, men som behöver
fortsatt stöd står generellt längre bort från arbetsmarknaden och är ännu mer än tidigare i behov
av ett samordnat stöd. Sjukförsäkringen har förändrats och fler personer lämnar den samma
men med ett behov av rehabiliterande och samordnat stöd för att kunna ta tillvara på sin
arbetsförmåga och matchas till arbete.
Samodningsförbundet finansierar idag i stor utsträckning insatser som är förberedande och
samordnande för att på det sättet skapa bästa förutsättningarna för individer att därefter kunna
ta del av reguljära utbildningar, arbetsmarknadsinsatser som skall leda till egen försörjning.
Dessa insatser benämns oftast som Pre-rehab och syftar till att kartlägga förmågor och även de
hinder som finns så att varje individ kan få de anpassningar och stöd som är relevanta.
Alla parter kan remittera till alla insatser som finansieras av samordningsförbundet, d.v.s. att
det finns ingen geografisk begränsning inom Norra Skaraborg utan det är individernas behov
som styr vilken insats men behöver delta i. Remissblankett (bilaga 1) kan användas om inte
insatsen har en egen utformad remiss. Det är alltid viktigt att syftet med remiss är tydlig så inte
resurserna används oreflekterat för att man inte vet vad som är mest lämpligt.
Respektive myndighet, enskilt och ibland i samverkan, har ett brett utbud av arbetslivsinriktad
rehabilitering och förbundet ska bidra till att alla parter har god kunskap och kännedom om
varandras insatser och resurser. Förbundet ska ta tillvara på och stödja de goda exemplen,
ibland genom hel- eller delfinansiering och vidareutveckla insatser riktade till personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden. Samordningsförbundet ska inte ses som en femte
myndighet utan som en plattform för samordning och ökad kunskap om varandras
resurser och uppdrag.

Strukturövergripande insatser
Insatser och aktiviteter som främjar samordning, samsyn och samarbete, både mellan de
ingående parterna men också med andra aktörer som bedriver verksamhet som bidrar till
inkludering, kunskap och aktiviteter för personer som av olika skäl har svårigheter att nå egen
försörjning. Pågående och planerade insatser är projektet ”Ett friskare Norra Skaraborg”,
implementering av Ung Arena och erfarenhetsutbyte med Level Up, Folkhälsoprojektet Våld i
nära relation. I det strukturövergripande ingår bl.a. också samverkan med kommunalförbundet,
Folkhälsan, Brukarföreningar, nätverket för samordningsförbund i VG. Inom
strukturövergripande insatser ingår också de KUR-utbildningar som är riktade till personal
inom de samverkande organisationerna. En del av de strukturövergripande insatserna sker
Skaraborgsgemensamt.
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(prel.
Utfall
2018 )
3588

Verksamhetsbudget 2019 i tkr
Intäkter huvudmän
Intäkter ESF, Ung Arena
Överfört från bokslut föregående år (preliminärt, fastställs
efter årsbokslut)
Ingående ekonomi
Förbundschef och projektuppdrag Ung Arena (AB)

170
435

2019
3492
42
661

4193

4195

-650

-510 Ledning
-25 Ledning

Resor i tjänsten

-15

GDPR – dataskyddsombudsavtal Gullspång

-25

Revisionsbiträde

-53

-25 Ledning/admin
-55 Ledning/admin

Ekonomihantering- köp av Mariestad

-33

-35 ledning/Admin

Summa:

-776
-1200

Utvecklingsplatser Pre-rehab/ Maria Nova sid 6
Utvecklingsplatser Pre-rehab AMU Töreboda sid 7

-450

Utvecklingsplatser Pre-Rehab Gullspång sid 8

-250
(-700)

UNG ARENA sid 11
Grön rehab/Pre-rehab – Rörsås Lantliv NYTT! Sid 9
Grönt jobbspår Pre-rehab – Sötåsen NYTT! Sid 10

-150

Upprop för ett friskare Norra Skaraborg sid 12

-330

Kompetensutveckling personal – KUR sid 14

--45

0

UMA-Utveckling sociala företag Avslutas 2018

-45

Våld i nära relation sid 13

-66
-8

Goda exempel – utmärkelser sid 15

-650
-1200 individ
-450 individ
-250 individ
-200 individ/strukturell

-150 individ
-150 individ
-330 Strukturell
-70 strukturell
0
--65 strukturell
-10 strukturell
-300

Utvecklingsmedel, ej beslutade
Summa:

-2544
-15

Samverkansdag MTG

-130

Styrelse

-15

Konferenser/utbildning styrelse

-35

Köpta externa tjänster: SUS och www.samverkanvg.se
KUR(contio), MUCF-ansökan
Övrigt

-17

Summa:
Kostnader totalt:
Beräknad utgående ekonomi

--3175
-20 strukturell
-140 Ledning
-30

Ledning

-10

övrigt
-20 övrigt

-212

-220

-3532

-4045

661

150

2400

57%

Strukturinriktade insatser

495

12%

Utvecklingsmedel, ej beslutade + eget kapital

450

11%

Styrning/Ledning/Admin

820

20%

30

1%

Individinriktade insatser

Övrigt
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Utvecklingsplatser och Pre-rehab
Maria Nova Mariestad- Individinriktad
Individinriktad

Aktivitetsbeskrivning
ÅKA-Återhämtning –Klargöra – Anpassa

Kontaktperson
Elin Trolin
Telefonnummer:
0501-756316
E-post: elin.trolin@mariestad.se
Per Wettergren
telefonnummer:
0501-755087
per.wettergren@mariestad.se

Övrig information
Arbetsmarknadskonsulenterna
tillsammans med övriga resurser på
AME gör alltid individuella
planeringar tillsammans med
deltagaren och den anvisande
myndigheten.
På AME finns ett antal olika
inriktningar där man kan ingå i
en gruppverksamhet, Media/Bildverkstad, matlagningskurs,
hälsoinspiration med fysiska
aktiviteter, skapande verksamhet,
snickeri, måleri, annan
tillverkning mm.
Man arbetar med självkänsla,
social träning och t.ex. att tala
inför grupp. All deltagare får stöd
i att kunna presentera sig i CV
och träning inför möte med
arbetsgivare.

Kartläggning och vägledning, studie och yrkesvägledning,
arbetsträning mm. Verksamheten arbetar efter
7TJUGO metoden som är en kombination av
empowermentpedagogik och ett metodmaterial att använda i
arbetet i alla åldrar. Fokus ligger på personlig utveckling och
förändringsprocesser.

Tid i insats: 4 -16 veckor, med möjlighet till förlängning i
samråd med anvisad myndighet.

Målgrupp
Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna med någon form
av nedsatt arbetsförmåga som är hindrande eller oklar.
Åldersgrupp 19-64 år. Vården, Af, Fk eller de samverkande
kommunerna kan remittera till insatsen

Mål
Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för
fortsatt planering. Deltagaren skall uppleva ett
framåtskridande i att närma sig arbete, studier och egen
försörjning.

Budget/omfattning
1200 tkr , exempel: 50 deltagare a 16 veckor eller 25
deltagare 32 veckor.

.
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Utvecklingsplatser och Pre-rehab
AMU Töreboda- Individinriktad

Aktivitetsbeskrivning
Kontaktperson
Maria Nyström - utredare
Telefonnummer: 0725-577 330
maria.nystrom@toreboda.se

Övrig information

Kartläggning och individuell handlingsplan enligt WRI
(The Worker Role Interview).
Arbetsförmågebedömning utförs enligt metod AWP 2.0
(Assesment of Work Performance).
7TJUGO® är en kombination av empowermentpedagogik
och ett omfattande metodmaterial att använda i arbetet
med människor från tonåren och uppåt i åldern. Fokus
ligger på personlig utveckling och förändringprocesser.

Syftet för alla deltagare på AMU
är att stärka deras möjligheter till
arbete och egen försörjning.

Tid i insats: 4 -12 veckor, med möjlighet till förlängning i
samråd med anvisad myndighet.

o AMU gör en individuell
planering där deltagare är
delaktig och med AMU´s stöd tar
ansvar för sin väg dit.

Målgrupp

o AMU vill skapa ett bra
samarbete med deltagare genom
förtroende, ärlighet och
lyhördhet.
o Deltagare ska få möjlighet att
hitta och visa sina styrkor och se
vad de vill utveckla.
o För en gemensam helhetssyn
och för att undvika rundgång
mellan myndigheter kan vi
samverka med dina
myndighetskontakter eller hjälpa
deltagare till kontakter de
behöver.

Personer i yrkesverksam ålder, som pga av ohälsa eller
andra oklara omständigheter behöver en förberedande och
kartläggande insats med t.ex. arbetsförmågeutredning.
Det kan vara 0-klasade, sjukskrivna, långtidsarbetslösa
eller av annat skäl behöver en uppstartsperiod.

Mål
Deltagaren och anvisande myndighet skall ha en underlag
för fortsatt planering i arbetslivsinriktad rehabilitering
Deltagaren skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig
arbete, studier och egen försörjning.

Budget/Omfattning
450 tkr , exempel: 25 deltagare á 12 veckor
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Utvecklingsplatser och Pre-rehab
AME Gullspång- Individinriktad

Aktivitetsbeskrivning
Kontaktperson
Marie Ekeroth
Tel: 0551-36134
e-post:
marie.ekeroth@gullspang.se

Kartläggning och individuell handlingsplan.
Återhämtning, nystart och meningsfulla hälsofrämjande
aktiviteter individuellt eller i grupp. Vägledning och coachning
till insatser, aktiviteter som kan vara nästa steg i
arbetslivsinriktad rehabilitering.
Gruppaktivitet 3 halvdagar/vecka.

Övrig information

Målgrupp

Förklara vad du är
särskilt bra på. Vad är
utmärkande för dig?
Använd ditt eget språk
– inte jargong.

Personer i yrkesverksam ålder som pga av ohälsa eller andra
oklara omständigheter behöver en förberedande och
kartläggande insats med t.ex. motiverande samtal , studie- och
yrkesvägledning.
Det kan vara 0-klasade, sjukskrivna, långtidsarbetslösa eller av
annat skäl behöver en uppstartsperiod.

Mål
Deltagaren och anvisande myndighet skall ha ett underlag för
fortsatt planering i arbetslivsinriktad rehabilitering Deltagaren
skall uppleva ett framåtskridande i att närma sig arbete, studier
och egen försörjning.

Budget
250 tkr, motsvarar 15 deltagare á 12 veckor

Övrigt
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Grön rehabilitering
Rörsås Lantliv / Mariestads kommun
Individinriktad- Pre-rehab

Aktivitetsbeskrivning
Kontaktperson
Rörsås Lantliv
Jenny Johansson
0706-566230
Mariestads kommun
Joakim Stier
0501-755 090

Vad är en Grön Arena?
Grön Arena består av tre
delar:
Social omsorg – daglig verksamhet,
sysselsättning och arbetsträning på ett roligt
och meningsfullt sätt på en lantgård.
Målgruppen är barn och ungdomar,

Återhämtning, nystart och meningsfulla hälsofrämjande
aktiviteter i jordnära miljö. På gården sker odling, biodling,
hushållsdjur och åretruntaktiviteter.

Målgrupp
För deltagare i alla åldrar som:
-tappat orken
-som drabbats av utmattningsdepression och psykisk ohälsa
-vill tillbaka i arbetslivet
-vill förbättra sin hälsa och livskvalité

Mål
Ökad upplevd hälsa, motivation och förmåga. Närma sig
egen försörjning genom att närma sig studier,
arbetsmarknadsinsatser eller arbete.

personer med psykisk ohälsa eller
funktionshinder, äldre och personer med

Omfattning

symptom på tidig demens samt personer

Individuell planering men som riktlinje tre dagar i veckan
4-6timmar/dag

med missbruksproblematik.
Arbetsträning och rekreation –
vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med
individuellt anpassat program kan vara ett
sätt att komma tillbaka till arbete och
vardag efter sjukskrivning eller lång
frånvaro från arbetsmarknaden.

Övrigt: Hälso- och sjukvården
har upphandlade platser.
Samordningsförbundets
finansiering är ett komplement
till HSN-upphandling.

Budget
-150 tkr
Övrigt
Gården ligger utanför Mariestad. Det finns kollektivtrafik men för att
nå gården är det också en bit att gå. Mariestads kommun,
Arbetsmarknadsenheten har avtal för några platser under 2019.
Kontakt : Joakim Stier tel: 0501-755 090
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Grönt Jobbspår på Sötåsen
MTG – Individinriktad
Pre-rehab

Aktivitetsbeskrivning
Kontaktperson
Mirnes Voloder
Integrationschef/Projektledare

Mottagningsenheten
Töreboda
Telefon 050618251
mirnes.voloder@toreboda.se

Projektledare/samordnare:
Anna-Karin Westlund
Språkstöd/Lärarassistent:
Hanna Noya

Insatsen startade 2018 med inriktning integration. Från 2019
utökar samordningsförbundet insatsen för deltagare som
motiveras av naturbruksskolans miljö och aktiviteter i en
arbetslivsinriktad rehabilitering. I insatsen finns goda möjligheter
att få inblick i naturbruket olika yrken och vägledning för vidare
studier.

Målgrupp
16-64 år, inte arbetar eller studerar.
Deltagare som inte inkluderas i DUNA och/eller kan finansieras
med merkostnadsersättning från Af I behov av rehabiliterande
insats.

Mål
Ökad motivation och aktivitetsförmåga, arbete eller studier.

Omfattning
Övrig information
http://www.naturbruk.nu/gy
mnasium/sotasen/

Insatsen är längst 6 månader
Aktiviteten på Sötåsen är på 50%, resterande tid annan planerad
aktivitet.

Budget
150 tkr, motsvarar 4 helårsplatser ( 8 deltagare)

Om Sötåsen
På natursköna Sötåsen utanför Töreboda hittar du ett helt
centrum för ekologiskt och hållbart naturbruk. Här bedrivs
ekologiskt lantbruk, kravgodkänd djurhållning och storskaliga
ekologiska trädgårdsodlingar. Här har vi även en anläggning för
hundträning och ett djurhus med allt från ormar och reptiler till
gnagare och fåglar. På Sötåsen finns helt enkelt det mesta inom
djur och natur!
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Samordningsförbundet
Norra Skaraborg

Implementering och utveckling av
Ung Arena och erfarenhetsutbyte med Level Up
- Individinriktad och strukturövergripande

Aktivitetsbeskrivning
Kontaktperson
Kontaktinformation kommer
att kompletteras efter
årsskiftet.

Vägledning, samordning och samverkan.
Förhållningssätt och metod: 7TJUGO® är en kombination
av empowermentpedagogik och ett omfattande
metodmaterial att använda i arbetet med människor från
tonåren och uppåt i åldern. Fokus ligger på personlig
utveckling och förändringprocesser.
Studiemotiverande och arbetsförberedande aktiviteter.
Introduktionsutbildningar i yrkesutbildningar. Studie och
yrkesvägledning.

Målgrupp
Unga vuxna som inte arbetar och studerar 16-29 år
Särskilt fokus på unga med ohälsa, funktionsnedsättning,
icke fullständiga gymnasiebetyg.

Mål
Bibehålla och utveckla upparbetad samverkan och
arbetsmetod. Fler unga i arbete eller studier.

Budget
200 tkr

Övrigt
Insatsen är en implementering av Ung Arena 9.0 som pågått
2016-2018 (ESF-projekt). Under 2019 och 2020 öppnar
insatsen upp för en bredare målgrupp och i arbetet ligger
också erfarenhetsutbyte med Level Up, motsvarande ESFprojekt i Västra Skaraborg. Metoderna ska utvecklas,
erfarenhetsutbyte i hela Skaraborg för målgruppen unga
som inte arbetar eller studerar.
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Samordningsförbundet
Norra Skaraborg

Upprop för ett friskare Norra Skaraborg
Strukturövergripande

Aktivitetsbeskrivning

Kontaktperson
Marika Perc
Personlig Handläggare FK
marika.perc@forsakringskas
san.se
Tel:010-119 28 53

Bakgrund
Norra Skaraborg är tre av de
Skaraborgskommuner där
sjukskrivningstalen är högt.
Likt andra orter i Skaraborg och
riket är det kvinnor med psykisk
ohälsa som ökar mest. Det
finns ett antal rehabiliterande
insatser både hos kommunen,
AF och Samordningsförbundet
men det är inte alltid välkänt
hos läkare vad man kan
remittera till eller ta stöd från,
ej heller hos chefer i företag
eller hos kommunen som
arbetsgivare. Projektet ska leda
till att tydliggöra strukturer för
samverkan för att fler personer
kan vara kvar i sin anställning
och/eller få rätt stöd med
arbetslivsinriktade insatser



Kompetensöverföring och konsultation av FK till
läkare i kraven på medicinskt underlag.



Utveckla och förenkla rutiner kring intyg.



Gemensamma utbildningsinsatser till chefer kring
sjukskrivningsprocessen



FK håller samman projektet med en handläggarresurs
på 50 % av en heltid och bildar arbetsgrupp med rehab
koordinatorer på vårdcentralerna samt HR i
kommunerna. Samordning med Af i ärenden där
arbetslöshet eller omställning är aktuell. Ny vårdenhet i
projektet 2019 är Unicare´s vårdcentral i Mariestad.



Socialtjänsten involveras i ärenden där sjukskrivna inte
har sjukpenninggrundande inkomst och uppbär
försörjningsstöd, i ärenden där aktivitetsförmåga är
oklar.

Förväntat resultat
Implementering av modell sker löpande under projekttiden.
Resultat redovisas till Samordningsförbundet och
Folkhälsorådet. FK redovisar sjukpenningtalet löpande.

Omfattning
50% handläggare från Fk .

Budget
330 tkr
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Samordningsförbundet
Norra Skaraborg

Våld i Nära relation
Strukturövergripande
Skaraborgsgemensam

Bakgrund
Kontaktperson
Jennie Malm
GeorgsonProjekt-och
prosessledare Våld i
nära relation
072-215 78 96
jennie.malm.georgson
@utvag.se

Övrig information
All personal som
arbetar med
individinriktade
insatser som finansieras
av
samordningsförbundet
skall genomgått NCK´s
grundutbildning i Våld i
nära relation

http://www.nck.uu.se
/kunskapsbanken/web
bstod-forkommuner/utbildningmotervaldsutsatta/webbkurs
-om-vald/

Våld i nära relation är ett stort folkhälsoproblem och upphov till
olika psykiska besvär och annan problematik vilka tillsammans
eller var för kan leda till ohälsa, arbetslöshet, utanförskap och
personligt lidande. Våld i nära relation har varit ett fokusområde
för samordningsförbunden i Skaraborg 2015-2018. Parterna har
kommit olika långt i arbetet med att synliggöra våld och för att
samverkan och utveckling skall möjliggöras behöver alla
samverkande parter få den utbildning, handledning och kunskap
som möjliggör synliggörandet av våld.

Metod:
Samordnare/processtöd som kartlägger parternas olika instrument
att synliggöra våld och hur man samverkar när individer behöver
kliniskt stöd i att bryta mönster i ett destruktivt förhållande.
Informera och handleda personalgrupper i workshops eller
liknande forum
Bistå med utveckling av metodstöd och rutiner för att synliggöra
våld
Öka kunskapen om samverkande parters olika stödresurser

Målgrupp
Myndighetspersonal hos förbundets parter

Mål
Samhällets gemensamma resurser skall vara välkända och
lättillgängliga för samverkande parter och individen.

Budget 2019
65 tkr (15% av gemensamma kostnader i Skaraborg)
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Samordningsförbundet
Norra Skaraborg

KUR - Kompetensutveckling Psykisk
hälsa
Strukturövergripande
Skaraborgsgemensam

Aktivitet
Kontaktperson
Annica Bengtzing
Förbundschef
Samordningsförbundet
Norra Skaraborg
0551-36082
.

KUR-utbildningar vänder sig till anställda inom
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och vården.
Planering av aktiviteter pågår inom området psykisk hälsa och
inom området Våld i när relation, kopplat till ohälsa.
Inom KUR har också förbundet anlitat professioner för
handledning kopplat till utbildningar.
Utbildningstillfälle sprids löpande genom utskick och via
förbundets hemsida.

Målgrupp
Myndighetspersonal i första hand. Även
kompetensutbildning till arbetsgivare och allmänhet kan bli
aktuell.

Syfte
Syftet är att öka samverkan och kunskapen om rehabilitering
av personer inom det samlade ansvarsområdet.

Omfattning
Utbildningar planeras Skaraborgsgemensamt och utifrån
parternas önskemål/behov.

Budget
70 tkr (15 % av gemensamma kostnader i Skaraborg)
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Samordningsförbundet
Norra Skaraborg

Utmärkelsen ”Det goda exemplet”

Beskrivning


Nomineringar till ”Det Goda Exemplet” tas fram av
AF och Arbetsmarknadsenheterna i kommunerna.



Utmärkelsen överlämnas till utvalda arbetsgivare
som har gjort något utöver det vanliga för personer
mellan 19 – tom 64 år och som fått möjlighet till en
anställning/arbetsprövning/praktik utifrån sina
förutsättningar.

Kontaktperson
Annica Bengtzing
Förbundschef
0551-36082
Stefan Roos
Arbetsförmedlingen
010-486 89 84

Samordningsförbundet synliggör arbetsgivare som
mottagit utmärkelsen i syfte att synliggöra goda
ambassader.

Övrig information
Har du förslag på en
arbetsgivare som tar stort
socialt ansvar och bidrar
till god arbetslivsinriktad
rehabilitering och/eller
anställer medarbetare som
behöver anpassade
arbetsuppgifter eller extra
stöd, kontakta
samordningsförbundet.

Omfattning
3 utmärkelser /år

Budget
10 tkr
.
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Samordningsförbundet
Norra Skaraborg
Utvärdering, uppföljning och spridning
Vilka resultat och effekter samordningsförbundets insatser genererar är i vissa delar svåra att
mäta i t.ex. personer som gått från offentlig försörjning till egen försörjning. Förbundets
finansierade insatser är en del i en kedja av olika insatser som tillsammans ska leda till
förbättrad hälsa, ökad förmåga, rätten till anpassning/stöd som sedan resulterar i egen
försörjning genom arbete eller t.ex. studier.
Till hjälp för att analysera och följa upp insatserna används SUS
SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett system för att följa upp resultaten av
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Sus har begränsningar i sitt
system för att mäta stegförflyttningar och delar av en rehab process.
Som komplement till SUS har förbundet tagit fram kompletterande frågor till deltagare som
mäter deras egna upplevelser av aktiviteten. Frågor om upplevd hälsa, aktivitetsförmåga,
bemötande och kvalité av de insatser man tagit del av. (se bilaga 2)
I större projekt, t.ex. ESF-delfinansierade görs större utvärderingar av externa aktörer.
Förbundet analyserar löpande utvecklingen av bl.a. helårsekvivalenterna, som är data på olika
offentliga försörjningar som går att sortera kommunvis, ålder, form av offentlig försörjning
osv. Parterna tar också fram kompletterande lokalt framtagen data som kan vara vägledande
och styrande för beslut och prioriteringar.
Halvårsvis redovisning av offentlig försörjning – Helårs ekvivalenter
 Sjukpenning
 Sjuk och aktivitetsersättning
 Arbetslöshetskassa
 Försörjningsstöd
 Ekonomiskt bistånd
Samordningsförbundet skall ha som ambition att sprida kunskap och information inom respektive
myndighet, mellan myndigheter lokalt och regionalt. Samordningsförbundet har en digital plattform,
www.norraskaraborg.se där aktiviteter, kontaktuppgifter och annan relevant information finn
tillgänglig.
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Årshjul 2019 för Samordningförbundet Norra Skaraborg
November – december
 Presidie nov och dec
 Styrelsemöte nov, december


Årlig gemensam dag med styrelse och
beredningsgrupp nov. Omvärldsanalys
– vilka utmaningar ser vi framför oss, ser
vi nya behov – nya målgrupper prioriteringar?



Fastställande av verkamhetsplan för
nästkommande år.
Beslut om tilldelade statliga medel.
Fastställande av budget
Sammanställning av material för
årsredovisning.





Sammanfattning av gångna året,
beredningsgrupp och styrelse dec.

Januari – mars
 Beredningsgrupp.13 feb
 Presidie vecka inför styrelse feb
 Styrelse 16 feb,
 Uppgifter om verksamhet (deltagare)
hämtas från SUS mitten av januari och
uppgifter om ekonomiskt utfall hämtas
i slutet av januari.
 Utbildningsdag för styrelser 1 mars
 Årsredovisning med föregående års
verksamhet och resultat läggs fram till
styrelsen för beslut. Revisorerna
granskar och skriver revisonsrapport.
 Revisionsmöte 22 mars
 Rikskonferens 26-27
 Beredningsgruppen analyserar utfallet
av föregående års verksamhet.
 Ev revidera attestordningar, avtal och
övriga styrdokument.

April – juli

Augusti - oktober
Delårsbokslut sammanställts till styrelsen för beslut i september.
Första beredning i arbetsutskott och beredningsrupp av
verksamhetplan nästkommande år. Framställan från projektägarna
om kostnader för pågående projekt som ska förlängas.

Beredningsgrupp sept

Presidie sept

Styrelse sept

Mitten av oktober hämtas uppgifter ur SUS.

Kurutbildningar i Skaraborg







Beredningsgrupp april
Presidiemöte april
Styrelsemöte april
Medlemsråd 11 april
Äskande av medel för 2020



Dialog i styrelse och i beredningsgrupp
kring våra pågende insatser.
Projekt skriver delårsrapport som omfattar
perioden januari – juni och som ligger till
grund för delårsbokslutet.
Revisionsrapport till huvudmän
Beredningsgrupp juni
Presidie juni
Styrelse juni








Bilaga 1

Remiss till aktivitet

Deltagare
Namn

Personnummer

Adress
Telefon

E-mail

Aktualiserande handläggare
Namn

Myndighet

Telefon

E-mail

Aktuell situation
 Arbetslös
 Sjukskriven
 Annat_______________________
Aktuell försörjning
 Sjukpenning/rehabiliteringsersättning
 Sjukersättning
 Försörjningsstöd
 A-kassa

 Aktivitetsstöd
 Aktivitetsersättning
 Ingen

Tid med offentlig försörjning
 Arbetslös mindre än 6 månader
 Arbetslös 7 till 24 månader
 Arbetslös mer än 24 månader
 Sjukskriven i mindre än 6 månader
 Sjukskriven i mer är 6 månader
 Periodvis eller delvis sjukskriven i mer än 6 månader
 Nyanlända
 Ensamkommande barn
 Övrigt
Inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen?
 Ja
 Nej
Remitterande myndighets program/insats AF
 Samverkan AF/FK

 Arbetsprövning FK
Önskad insats
 Utvecklingsplats, Pre-Rehab
 Arbetsförmågebedömning Bas
 Arbetsförmågebedömning Komplett
Aktuella pågående kontakter
 Socialtjänst
 AF
 FK
 Frivården
 Annan________________________
Övrig information samt vad förväntas av insatsen, ex. frågeställningar, syfte och mål.

 Inhämtat samtycke från Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan angående hävande av
sekretess.
 Behov av tolk
Språk____________________________
 Trepartssamtal önskas

 Deltagarens underskrift:___________________________________________
Datum:_____________

Bilaga 2

Utvärderingsfrågor för deltagare
Datum vid inskrivning______________
Ort:_____________________________
Vid uppstart av aktivitet:
1) Upplevd hälsa/välbefinnande? (besvaras av deltagare)
1
2
3
4
5 6
7 8
9

10

2) Antal timmar i planerad aktivitet per vecka? (besvaras av deltagare och/eller personal)
___________timmar /vecka
3) Försörjning (besvaras av deltagaren)

□
□
□
□
□

Sjukpenning, rehab ersättning, aktivitetsersättning (FK) ________%
Aktivitetsstöd, (AF) __________%
Försörjningsstöd (kommunen) _________%
Ingen försörjning _________%
Annan försörjning ________% ……………………………………………………….

Vid Avslut
Datum vid avslut:
1)
2)

1

Upplevd tillgänglighet, bemötande och kvalité i verksamheten?
2
3
4
5 6
7
8
9
10

1

Upplevd hälsa/välbefinnande?
2
3
4
5 6
7

8

9

10

3 ) Antal timmar i uppnådd aktivitet per vecka? (besvaras av deltagare och/eller personal)
___________timmar /vecka
4 ) Försörjning (dagsaktuellt eller inom snar framtid, t.ex. planerad studier eller arbete som kommer att
starta inom 1-2 månader)

□
□
□
□
□
□

Sjukpenning, rehab ersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning (FK) ________%
Aktivitetsstöd, (AF) __________%
Försörjningsstöd (kommunen) _________%
Ingen försörjning _________%
Lön, studiestöd_________%
Annan försörjning ________% ……………………………………………………….

Övrigt:

