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Verksamhetsplan 2019
Styrelsen för Samordningsförbundet Västra Skaraborg vill med det här dokumentet lyfta
fram den övergripande inriktningen för verksamheten 2019.
Inledning
Finansiell samordning ger oss som samverkar en unik möjlighet att utveckla välfärdsarbetet.
Den finansiella samordningen innebär en gemensam arena där våra samverkande
myndigheter kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov.
Samordningsförbundet utgör en plattform för samverkan och via denna plattform kommer
de offentliga organisationerna närmare varandra i en permanent samarbetsform. Den skall
inte ersätta nuvarande samarbetsformer, men däremot stödja och fördjupa dem. Genom
Samordningsförbundet Västra Skaraborg skapas en struktur och en kontinuitet både för
individ och organisation.
Vår 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!
Mål och uppdrag 2019
Samordningsförbundet finansierar eller delfinansierar rehabiliteringsinsatser hos
huvudmännen eller hos andra rehabiliteringsintressenter där deltagarna är aktuella hos
minst två av huvudmännen. Samordningsförbundet bedriver inte i sig själv någon egen
rehabiliteringsverksamhet men Samordningsförbundet erbjuder en struktur och legitimitet
för samverkan och är en permanent verksamhet.
Det verksamhetsmässiga målet för Samordningsförbundet är att minst sju av tio deltagare,
som deltar i rehabiliteringssamverkan och som finansieras eller delfinansieras av
Samordningsförbundet, skall ha ökat sin hälsa så att en jämlikare hälsa uppnås i
Samordningsförbundets verksamhetsområde. Målet är att deltagaren skall kunna öka sin
aktivitetsförmåga för att kunna återgå till de ordinarie myndigheternas
rehabiliteringsaktiviteter eller öka sin arbetsförmåga så att deltagaren kan vara i arbete,
praktik eller stå till arbetsmarknadens förfogande med färska arbetslivskunskaper eller
utbildning efter rehabiliteringsinsatsen.
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Målgrupp
Samordningsförbundet skall ge de samverkande myndigheterna ökad möjlighet till att
samordna sina insatser utifrån ett helhetsperspektiv för individen. Utgångspunkten för
insatsen är inte den enskilda organisationens kostnader, eventuella vinster eller besparingar
utan det är alltid individen som står i centrum. Målgruppen är individer i förvärvsaktiv ålder
med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser riktade mot att öka deltagarens
aktivitetsförmåga eller arbetsförmåga så att det blir möjligt att nå ett arbete, studier eller
egen försörjning.
Insatser
•

Level Up
Målgrupp är unga vuxna 20–29 år som står långt ifrån arbetsmarknaden. Ett ESF
projekt till och med juni 2019. Uppdraget bygger på att deltagare erbjuds en mentor
som blir deras företrädare och stöttepelare och som hjälper till att navigera genom
olika aktiviteter och myndigheter för att stärka möjligheten till att nå arbete eller
studier. Metodiken bygger på 7Tjugo som syftar till att bemöta ungdomen genom
empowermentpedagogik och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Uppdraget ligger
lokalt i varje kommun där det centrala är mötet mellan individ och en mentor.
Insatskostnad 1 300 000 SEK

•

Level Upgrade
Insatsen är en fortsättning och utveckling av Level Up. Den utgår ifrån att Level Up
implementeras och att nuvarande metodik ska utvecklas och erbjudas för individer i
behov av ett samordnat stöd oavsett ålder och ersättningsform. Level Upgrade
erbjuder fortsatt utbildning och handledning i 7Tjugo samt samordnade insatser för
mentorer och samverkande myndigheter. Insatsen är planerad att pågå mellan 1 juli
2019 och 31 december 2021.
Insatskostnad 750 000 SEK

•

Våld i nära relation
Skaraborgs tre Samordningsförbund satsar en gemensam resurs på att utveckla våra
parters ordinarie kunskaper och arbetsrutiner kring Våld i nära relation. Arbetet
startade i juni 2018 med en kartläggning av pågående arbete och avslutas den 31
december 2019.
Insatskostnad 355 000 SEK
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•

KICK OFF
Samordningsförbundet satsar på att 1 april 2019 påbörja ett nytt ESF-projekt som
avslutas 28 februari 2021. Projektet syftar till att öka kunskapen bland människor i
arbetslivet, både privat och offentligt, om hur diskriminering kan förhindras och hur
lika rättigheter och möjligheter kan främjas. Detta genom att synliggöra och utöva
påverkan på diskriminerande normer och strukturer. 350 personer inom privata och
offentliga verksamheter kommer att delta i detta tvååriga projekt. Deltagarna
kommer varje termin delta i en storföreläsning och två uppföljande dialogmöten.
Chefs och nyckelroller kommer få ett fördjupat utbildningspaket med ytterligare en
heldags utbildning per termin. Projektet kommer ge medarbetare förutsättningar för
att bidra till ett inkluderande arbetsliv medan chefer och nyckelroller kommer få
förutsättningar för att bidra till en breddad rekrytering.
Insatskostnad 1 000 000 SEK

•

Gemensamma kompetensutvecklingsinsatserna, KUR, är en central del i att utveckla
våra parter och deras samverkan med varandra. Teman under 2019 kommer att vara
Psykisk hälsa samt Våld i nära relation. Frukostmöten kommer arrangeras som ett
forum för parterna för aktuella diskussioner och kompetenshöjande insatser på
ämnen inom årets teman, forumet avser också stärka samverkan mellan parterna.
Insatskostnad 150 000 SEK

•

Stärkt samverkan för kvinnors hälsa
Ett projekt där samverkan mellan primärvård, Försäkringskassan och respektive
kommun förstärks i syfte att minska sjukpenningtalet. Målgrupp är kvinnor anställda i
offentlig förvaltning i Lidköpings kommun.
Insatskostnad 200 000 SEK

•

Grön prerehabilitering – en framgångsrik metod
Samordningsförbundet har ansökt och beviljats finansiella medel från Leader
Nordvästra Skaraborg för att ta fram en gemensam rapport och arrangera
spridningsaktiviteter. Syfte är att visa på gemensamma erfarenheter från tre
genomförda förstudier med prerehabilitering och marknadsföra detta till
beslutsfattare inom kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landsting.
Genom detta hoppas vi kunna öka legitimiteten för företag inom grön
prerehabilitering. Projektet genomförs under våren 2019 och slutredovisas senast
den sista juni.
Insatskostnaden 50 000 SEK
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Prerehabilitering
Samordningsförbundet försöker att möta behovet av prerehabilitering. Under 2017
finansierade förbundet, utöver ÅKA-modellen, tre förstudier för att prova ytterligare
några modeller för återhämtning. Under 2018 slutförs förstudierna men en av dem
har i samarbete med medlemskommunen Götene, upphandlats och avtalats en
fortsättning under 2019 och med möjlighet till förlängning även under 2020.
Insatskostnad 700 000 SEK

Finansiella mål
Förbundet har inte några avkastningskrav vilket helt följer lagstiftningens intentioner.
Grundläggande är att förbundet driver verksamhet inom fastslagna medel och med god
ekonomisk hushållning. Förbundet ska göra rätt saker till så låg kostnad som möjligt. En god
kvalité ska hållas genom att individens behov av samordnat stöd ska sättas i fokus. En
likviditet måste finnas för att förbundet ska kunna hantera och administrera det ESF uppdrag
vi erhållit. Styrelsens ambition är att det ackumulerade egna kapitalet inte bör överstiga 20
procent av årets budget.
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