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Myndighet: Samordningsforbundet i Sollefteå

Sammanträdesdatum: 2015-II-26 SS 54 - 66

Anslaget sätts upp 2015-12-07

Protokollets

Anslaget tas ner 2015-12-28

Förvaringsplats Försäkringskas san S oll efteå, S amordnings forbundets kontor

Underskrift:



Samordningsförbundet
Soffefleå

Fr.f,n5!e,i Htre llan rtroft t{hå!{iiiaql#3&1 mtl:nn
i6r*tinqdiåå3åi-Lötds*n€d. ÅJ&lel*rn$tmg*i S3jb*e; No$åun
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Justeramas signatur
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Mötesordörande

Leif Eriksson

Sollefteå kommun

Leif Palmberg

Landstinset Västernorrland

Torbjörn Hellström

Anna-Britta Antonsson

Arbets formedlingen i Kramfors

Sandra Molund

Förbundschef

UtdragsbestyT kande
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Dagordning
fastställd vid styrelsens sammanträde 2015-ll-26

Arenden Paragraf Sida Bilaga

1

Sammanträdets öppnande, val av justeringsperson och

sodkännande av dasordnine

4 Föregående protokoll 54 4

5 S ammanträdets behöri ga utlysande 55 4

6 Ansökan "SamCoach" 56 4 /-\

7 Ansökan "Österåsen Light" 57 4
ti1

-J-)

8 Ansökan "På väg tillbaka" 58 5 {-

9 Ansökan "samverkan FörsäkringskassarVSollefteå kommun" 59 5
l-it
t//

10 Ansökan "Vägvisaren" 60 5 F
L*

11 Verksamhetsplan for 2016 och budget 2016-2018
61 5 f̂t'

12 Medfinansiering till projekt UTAS 62 6 6
13 Sammanträdesplan for 201 6 63 6

t4 Styrgrupp SamCoach 64 6

15 Nästa sammanträde 6s 6

t6 Övriga frågor 66 7

Justerarnas signatur
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Utdragsbestynkande
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Sluvrnwrruionrs öppNaNon, vAL Av JUSTERINGSPERSoN ocH

coorÄNNaNDE AV DAGoRDNING

Mikael Sjölund hälsar välkommen till dagens sammanträde och Laila Öhrling väljs att justera dagens

protokoll.

Den utsända dagordningen godkänns.

ss4
FönncÅnNDE PRoroKoLL
Föregående protokoll godkänns.

Beslut
- att lägga protokollet till handlin garna.

sss
SAMMANTNIiINTS BEHÖRIGA UTLYSANDE

Kallelse har gjorts i enlighet med florbundsordningen. Annons i Tidningen Ångermanland20 november

och anslag på Landstingets och Sollefteå kommun officiella anslagstavlor. Kallelse och handlingar har

också skickats ut via epost till styrelsemedlemmarna.

Beslut
- att godkänna utlysandet som skett efter gängse former.

$s6
ANSÖKAN SAMCOACH

Sollefteå kommun har ansökt om medfinansiering 2016

Beslut
- att godkänna ansökan om medfinansiering med 140 000 kronor under ftirutsättning att lorbundet får de

medel som parlerna aviserat.

ss7
ANSÖKAN ÖSTNNÅSNN LIGHT

Landstinget genom Österåsens Hälsohem har ansökt om medfinansiering 2016-2017 lor projekt

Österåsen Light. (se bilaga)

Beslut
- att godkänna ansökan om medfinansiering med 150 000 kronor for 2016 under florutsättning att

ftirbundet lår de medel som parterna aviserat. Nya ansökan måste lämnas in lor medfinansierrng2}lT.

fijr verksamhet SamCoach. (se bilaga)

Utdragsbestyrkande
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ss8
lNsörnN pÅ vÄc TILLBAKA

Landstinget Västernorrland genom Hälsocentralen i Sollefteå har ansökt om medfinansiering 2016 for

projekt På väg tillbaka. (se bilaga)

Beslut
- att godkänna ansökan om medfinansiering 2016 med 47 000 kronor under forutsättning att lorbundet

får de medel som parterna aviserat. (se bilaga)

$se
ANSÖKAN SAMVERKAN SOLLEFTEÅ KOMMUN/TÖNSÄTRINGSKASSAN

Försäkringskassan har ansökt om medfinansiering 2016-2017 ör projekt samverkan Sollefteå

kommun/Försäkringskassan. (se bilaga)

Beslut
- att godkänna ansökan om medfinansiering med 846 500 kronor for 2016 under lorutsättning att

forbundet får de medel som partema aviserat. Ny ansökan måste lämnas in flormedfinansiering 2017.

s60
ANSÖKAN VÅGVISAREN

Försäkringskassan har ansökt om medfinansiering 2016-2017 for implementering av projekt

Vägvisaren. (se bilaga)

Beslut
- att godkänna ansökan om medfinansiering med 500 000 kronor for 2016 under örutsättning att

ftirbundet får de medel som partema aviserat. För medfinansiering 2017 måste ny ansökan lämnas in.

s61
VERKSAMHETSPLAN 2016 OCU BUDGET 2016-2018

Förbundschefen presenterad den verksamhetsplan och budget som arbetats fram utifrån loredragen på

planeringsdagen 1 oktober. FC presenterar också forslag på avtal som kommer att användas vid beslut

om medfinansiering av projekt och verksamheter.

Beslut
- att godkänna verksamhetsplanen for 2016 och budgeten flor 2016-2018 och att ar,tal tecknas utifrån

bifogad mall. (se bilaga.)

Utdragsbesty'rkande
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s62
MnITTN,I.NSIERING PROJEKT UTAS

Projekt UTAS är ett ESF-projekt som Sollefteå kommun driver till och med20l7. Då projektet stött på

problem med att få deltagare som genererar medfinansiering, så har de aviserat for att de har utrymme

lor att utöka sin målgrupp. Projektet har en pedagogik och även utrymme ör att ge tid till ungdomar

som står långt ifrån samhället s.k. "Hemmasittare". Idag är hemmasittande ungdomar 20-24 år ingen

myndighets självklara ansvar och det är en grupp som är ytters svår och resurskrävande att nå. För att

Sollefteå kommun skall kunna arbetauppsökande med dessa ungdomar foreslås Samordningsforbundet

gå in med medel som kan ses som medfinansiering for dessa ungdomar som annars inte kan ta del av

projektet.

Beslut
- att delar av det väntade överskottet av beslutade medel for SamCoach2015 skrivs över till UTAS efter

årsskiftet. Under forutsättning att man loljer överenskommen plan ör ett aktivt uppsökande av

"Hemmasittare". (se bilaga)

s63
SAMMANTRIiDESPLAN TÖN 2 O 1 6

Sammanträdesplan for 2016: Torsdagen 4 februari kl. 1 3,00- 1 6,00

Onsdagen 23 mars 13,00-16,00

Tisdagen 31 maj 13,00-16,00

Torsdagen 25 augusti 13,00-16,00

Onsdagen 12 oktober Heldagverksamhetsplanering

Onsdagen 30 november 13,00-16,00

Beslut
- Att på foljande datum och tider sammanträder forbundsstyrelsen under 2016.

s64
STYRGRUPP FÖR SAMCOACH

En styrgrupp har bildats for SamCoach. Skrivelse har inkommit från Örjan Abrahamsson om vilka som

ingår i styrgruppen. (Dnr: 2015-023)

Beslut
- Att godkänna skrivelsen.

s6s
NÄSTA SAMMANTNziNE
Nästa sammanträde är enligt plan 4 februari 2016 klockan 13,00 på Sollefteå kommunhus.

Justeramas signalur Utdragsbestyrkande
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Sollefteå Datum

201s-09-10 r (2)

kornmun

Ansökan om rnedel från Samordningsförbundet för fortsättning av
verksamheten Samcoach

Sökande parter
Sollefteå kommun.
Arbetsftirmedlingen
Försiikringskassan
Landstinget Västemorrl and

Bakgrund.

pRIMA har drivits sedan juii2lll.Verksamheten är en fortsättning pa SäittCouch som

Samordningsfi)rbundet i Sollefteå drev, samt ESF-projektet16 -24 som Sollefteå Kommun

var hur,'udman for. Behovet och därmed antaletinskrivna har under åren ökat enligt nedan:

Verksamhet.

2012-06-30 :9st.

2013-06-30: 13 st.

2014-06-30: 17 st.

2015-06-30:22 st.

SamCoach arbe,tar med människor som står 1ångt ifrån arbetsmarknaden och uppdragen

handlar ofta om rehabilitering och artetsträning på ganska 1åg nivå. Med tanke på

uppdragets art är kontakt med forsäkringskassan vanlig.

Två coacher är anställda av socialtjänsten men verksamheten är myndighetsöverskridande

och kan ta uppdrag från arbetsformedlingen, kommunen, landstinget eller

fiirsåikringskassan. Dettasker genom ett beredningsmöte där representanter från

ovanståend e parter alltid sitter med. Det innebär dels att gruppen snabbt kan identifiera om

det finns hjälp/stöd for den enskilde atthämtafrån någon av myndighetema som personen

for närvarande inte har kontakt med el1er om det krävs samordnade insatser fran flera

myndigheter parallellt. Dels kan gruppen besluta att sätta in åtgärder via coacherna som kan

hjälpa individen genom de oiika mi'ndighetskontaktema genom individuella

handlingsplaner som fiiljs upp av anvisande myndighet/myndigheter. Vinstemamed detta

har visat sig vara att individer lättare snabbare fär rätthjälp/stöd. Individer har blivit

självlorsödande genom aIt de fättden ersättning som de haft rätttlll eller ett anpassat arbete

Samordningsförbundet i Sollefteå

l), to15 -11- z o
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kommun 2Q)

eller på arbetsmarknaden fbrekommande arbeten genom arbetsträning praktik, anpassat
strid och hjälp.

Verksamhet2016

SamCoach ska for sina deltagare fortsätta atttlllämpade erfarenheter verksamheten har
dragitunder foregående år, samt det arbetssätt man därfor format.

Ansvarig för verksamheten

Sollefteå Kommun är ansvarig ftir verksamheten och den kommer att ledas av enhetschefen
for ekonomiskt bistånd. Enhetschefen är redovisningsansvarig till Samordningsftirbundet.

Budget 2016

Se bilaga.

Ansökan *\
För genomfilrande av verksamhetsåret 2016 avseende SamCoach ansöks om740 tkr fran
samordningsftirbundet i Sollefteå.

.t\-t\-}-\-\ \5*u__5--.1,r\-\-]
Uif Bergius

Försiikringskassan

Laila Ohrling
Abetsformedlingen

,$,,w



Budget SamCoach

Köp av verksamhet (Aktus, österåsen)

Löner

Förbrukningsmaterial

Kontors material, trycksaker

Övriga främmande tjänster (inkl rep)

Diverse kostnader

lntern lT och tele

lntern övrigt (Bil, cafeieria etc)

lnternhyror

Total

Sollefteå Kommun

Köp av verksamhet (Aktus, österåsen)

Löner

Förbrukningsmaterial
Kontors materia l, trycksaker

övriga främmande tjänster (inkl rep)

Diverse kostnader

lntern lT och tele

lntern övrigt (Bil, cafeteria etc)

lnternhyror

Total

Samordningsförbundet

Köp av verksamhet (Aktus, österåsen)

Löner

Förbrukningsmateria I

Kontors material, trycksaker

övriga främmande tjänster (inkl rep)

Diverse kostnader

lntern lT och tele

lntern övrigt (Bil, cafeteria etc)

lnternhyror

Total

20L5

4s8 000

1 034 000

8 000

2 000

24000
30 000

20 000

40 000
95 000

I 711 000

2At6

284oOO 
t'

882 000

8 000

2 000

24 oO02^

0'
20 000 "

20 000

95 000

1 345 000

20L5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20L6

oo
490 O0O -'-

8 000

2 000

0

0

0

0

95 000

505 000

20L5

458 000

r. 034 000

8 000

2 000

24000
30 000

20 000

40 000

95 000

I 711 000

20t6

284 000

392 000t1,

0

0

24000
0

20 000

20 000

0

740 000

*=v''t7,a



Noteringar

|l, Baseras på en L00% och en 80% anställning

t . Gruppaktiviteter som Julfika, sommarutflykt etc och ev fortbildning för personal

3 . rnLoo%anställning

4 . tn 80 % anställning



Ansökan till Samordningsförbundet i

medel till samverkansinsatser under
Sollefteå om

201.6-2417

Ansöker härmed om medel till P

Namn på verksamhet/insats/utbi Idning :

Österåsen light

Sökande parter:

Projekttid: 2016 - 2017

Sollefteå Kommun, Landstinget Västernorrland (Sollefteå hälsocentral) i samverkan

med Osteråsens Hälsohem

Bakgrund $''

Långtidssjukskrivningar är idag ett storl samhällsproblem. Det finns sannolikt många

orrui"r tilt att problemet har ökat under senare år. Trots massiva rehabiliterings-

insatser är det svårt att få människor tillbaka till yrkesarbete'

Under 201g-2015 har vi på Österåsens Hälsohem samarbetat med SamCoach och

hittat fram en metod som är välfungerande för deras målgrupp. SamCoach har på

många vis samma målgrupp som denna ansökan berör. Eftersom metoden varit

lycko"sam vill vi utvecgä konceptet och göra det tillgängligt för flera kommuninvånare

och även prova konceptet mot nya målgrupper'

Verksam hets id6/vis ion
österåsens Hälsohem erbjuder livsstilsmedicinska program i anpassad miljö. Den

professionella och mångsi-diga kompetensen är välrenommerad och kvalitetssäkrad.

Vikten av att ge stöd, kunskåp och motivering till levnadsvaneförändringar i god tid

poängteras.

Målgrupp
personer som under en tid stått utanför arbetslivet och/eller aldrig kommit in,

sjukskrivna och/eller arbetslösa som uppvisar tydliga.tecken på lättare uppgivenhet,

d'epression, inaktivitet och dåliga matvanor samt medföljande dålig självkänsla, eller

håller på att utveckla tendenser till social fobi.

Postadress

88191 sonBprpÅ
Gatuadress

Osterås

Telefon

0620-573 00

Telefax E-post

0620-573 0l osterasen.halsohem@lvn.se

f;anu;dningsförbun J;t i Sollefteå
rjekt
ii{u'i 2015 -11- tr t

$ Landstinget
ll Västernoirlancl



Målsättning
Att utveckla och stärka dessa individer inom områdena friskvård och hälsa. Att ge

dem verktyg och motivation för att kunna må bättre både fysiskt och psykiskt.

Vårt mål aåcfså att deltagarna efter avslutad kurs ska vilja fortsätta att utvecklas på

egen hand mot en hälsosammare livsstil. Målet är också att alla som deltagit i

piojektet ska uppleva sig ha en bättre självskattad livskvalitet.

Framgångsfaktorer
Framgångsfaktorer:

- 
- 

ati få nya kunskaper/insikter och att landa känslomässigt så att det blir

självklart
- att lära in ett nytt sätt att tänka och förhålla sig till uppkomna situationer
- motivation och kunskap till personlig utveckling
- öka den fysiska aktiviteten i vardagen

Aktiviteter
projekt med målsättning att lära deltagarna identifiera, forstå och hantera

fysiska och psykiska signaler.
Programmet omfattar 10 träffar ä 3 timmar -

U ppfölj n i ng/utvärderi ng

se bilaga

Utvärdering av självskattad hälsa sker via utvärderingsverktyget RAND 36 samt via

KEDS-enkåt (måtning av grad av psykisk ohälsa) vid tre tillfällen: Kursens början, slut

och efter 6 månader.

lmplementering
Vid önskemål om fortsättning vid projekttidens slut är målsättningen att kostnaden

kan fördelas mellan intressenterna/parterna, eftersom kostnaden för respektive part

skulle bli forhållandevis låg. En av Österåsens inriktningar inom snar framtid är

utökade insatser för ungdomar i nämnd målgrupp och detta projekt ligger i linje med

detta.

lnsatsansvarig:
Österåsens Hälsohem

Styrgrupp:
Lena Linn6r, Sara Sandin, Linda Tåqvist, Sandra Molund

SUS ansvarig:
Österåsens Hälsohem
881 91 SOLLEFTEA

Kontaktuppgifter:
Linda Tåqvist
linda.taqvist@lvn.se
0620-573 00 (vx), 573 07 (direkt), 070-373 07 46

Projektansvarig:
E-post:
Tfn:

Postadress

881 91 soLrprrBÅ
Gatuadress

Österås

Telefon

0620-573 00

Telefax E-Post

0620-573 01 osterasen.halsohem@1vn.se t Landstin.qet
ll Västernoirlancl
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser per är

Kqltriad-SSliig

Xiffi !tåiii6i1it€ji:::l/,:;..:::.

Ledare: KBT-
sjuksköterska, dietist,
sjukgymnast och
friskvårdsledare.
Genomförande enligt
oroiektolan - se bilaqa

3 omgångar å
1 0 veckor

Lönekostnader (personal,
vi kariebehov), förberedelsetid,
efterarbete, kursm aterial,
råvaror, lunch, fika samt
lokalkostnad per tillfälle.

3 kurser/år
x2 är

Projekt 2016 enligt
bilaqa

10 tillfällen å 3
timmar x 3
omoånoar 10 deltaoare x 3 omgångar

':.1,::17;t;':/:1,:,/,/l:,ii

3,:iifr6åiladi2: 1 50 000

Projekt 2017 enligt
bilaoa

10 tillfällen x 3
timmar
omqånoar 10 deltaqare x 3 omqångar 1 50 000

IATÄLT:':,".., 300 000

Postadress

88I 91 SOLLEFTEÅ

Gatuadress

Österås

Telefon

0620-573 00

Telefax E-post

0620-573 0I osterasen.halsohem@1vn.se
<Fa

--tl
Landstinget
Västernorrland.--l-\

-JL,'4taL_
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HÄLsoHrm
20r5-09-23

Ilärmed intygas att nedanstående enheter är samverkande parter
i följande projekt:

Proj ekt: Österåsen light - Samverkansinsa ts 2016-2017

/Ldbert Hollsten
Verksamhetschef
Österåsens Hälsohem
Landstinget Västernorrland

[--*"{-*"Mffi;;ilil#&;; {\
Personalchef
Sollefteå Kommun

Åi\
(eLuL f,r,'u+a4
Lena Linnör
Verksamhetschef
Arb etsmarknads enheten

Sollefteå Kommun

\.,/
.... )ö".

suru s*ndiri\
Koordinator
Landstinget Västernorrland

Postadress Gatuadress

881 9l sollsrrsÅ Österås
Telefon Telefax
0620-573 00 0620-s73 01

*1"^*t't^G**€
Linda Tåqvist
Projektansvarig
Österåsens Hälsohem
Landstinget Västernorrl and

E-post

osterasen.halsohem@lvn. se

*<

=

---{:',t\/\.-i(\,
L.andstinget -'-' /l\Västernorrland /y
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HÄLSOHEM

ft-l.fu11/t/4
Eva Billberg J
Verksamhetschef
Hälsocentralen Sollefteå
Landstinget Västernorrland

{

Postadress Gatuadress

881 9l SOLLEFTEÅ Österås

Å"\

"l {'//
Telefon Telefax E-post !E Landstineetv
0620-57300 0620-573 0l osterasen.halsohem@lvn.se E Väste.njrdanct .// (,,

Landstinget Västernorrland
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Ansökan medel till gruppverksamheten pÅ vÅC TILLBAKA

MEDVERKANDE AKTÖNNNTPNRSONAL :

I regi av Hälsocentralen Sollefteå (landstinget) i samverkan med

Ylva Norberg kurator Hälsocentralen Sollefteå, samt Katharina S

Hälsocentralen kommer attvarade som leder och planerar gruppträffarna.

SYFTE:

Tanken med grupp en år attden ska vara en kompletterande rehabiliteringsinsats ftir den

aktuella målgruppen, som ett komplement eller alternativ till andra insatser. Detta i syfte att

med stöd av deltagarna, ft)reläsningar och gruppdiskussioner hitta tillbaka till ett mående som

möjliggör årtergängi arbete, motverkar risken att drabbas av sjukskrivning eller stöttar efter en

avslutad sjukskrivning.

på så sätt kommer gruppen att kunna fungera både forebyggande men även som en aktiv

insats att erbjuda målgruppen. Den kan även fungera som ett stöd for att vidmakthålla ett

redan pågående positivt foriindringsarbete.

MÅLGRUPP: O\.

Ca 8 deltagarelgrtpp. Antalet är beräknat utifrån att själva konceptet är oprövat infir den

forsta gruppen samt att gruppen bygger på samtal samt relationsskapande metodik. Detta gör

att antalet inte for vara fiir stort.

Sjukskrivna i rehabilitering, personer som är på väg att bli/befinner sig i riskzonen for

sjukskrivning samt personer som nyligen har återgått till arbete efter sjukskrivning p.g.a.

utmattninglstres syndrom.

Personer i arbetsft)r å1der, d.v.s. from l8-65. Om antalet intresserade iir stort kommer vi att

prioritera åldersgruppen 18-30 år.

HUR REKRYTERAS TILL GRUPPEN?

Infor den forsta gruppen kommer de flesta deltagama att primärt rekryteras från patienten som

redan har pägäende kurators/psykolog kontakt hos hälsocentralen och som passar in i
verksamhåtens syfte och målgrupp. Dock finns inget hinder att personer som inte har

pågående kontakt kan delta i gruppen. Janken är även att i forsta hand forsäkringskassan kan

i1ii""i.u sina kunder till verksamheten. Även andra aktörer åir välkomna, samt att naturligtvis

enskilda personer själva kan efterfråga verksamheten. I detta läge innan konceptet åir prövat

och verksamheten känd kommer det dock friimst attvarapågående patienter från

hälsocentralen som erbjuds detta.

Försiikringskassan har fättinformation om gruppverksamheten fiir att eventuellt kunna lyfta

fram kunder hos dem som de anser har stort behov av verksamheten. Vi har även erbjudit

nägraenstaka patienter som har samtalskontakt i Västra-området att delta i denna grupp. I

framtiden o- kotr""ptet visar sig gångbart och framgångsrikt så finns det inget som hindrar

att vi kör grupper på plats i Junsele/Ramsele också.

Tirrnc 4
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EKONOMI:

I skrivande stund har jag inte hunnit med att exakt precisera alla kostnader vi behöver söka

medel ftir. Nedanstående iir därftr en grov uppskattning

Kostnader för extern personal
- Mindfulnessinstruktör: 2000:- (1000:- 1,5 timmars instruktion + reseersättning samt

restid) exl moms.

Patientavgifter: 6000:- ( räknat på 8 deltagare samt 7 tillf;illen, inkl enskilda samtalet samt

ev. några som inte i slutänden kommer attingäi gruppen p.g.a. ointresse eller icke låimpligt.)

Overheadkostnader:
- Lokaler, material

Kostnader för intern personal:

2000:- per grupptillf?ille. (2 medarbetare 4 timmar var per grupptillf?ille) totalt for
gruppverksamheten : 14000:- (7 tillf;illen a' 4 timmar vatav 1 timme planeringstid)

Övrigt:
- Fikalkaffe/frukt: 250ilgäng(1500:- I totalt)

Kostnader totalt: 23 S}}-lgrupp (6 grupptillf;illen + enskilda samtal)

Två grupper per år ger en kostnad av totalt 47 000-

Till detta kommer kostnader för material och lokaler som inte är preciserade.

sÖrr,q. MEDEL: 47 ooor

EGEN INSATS: kostnader för material samt lokaler.

Försäkringskassan

\*1.-+ B-o-\;"^å
Ulf Bergius
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Namn på verksamheten/proj ektet

Samverkan Sollefteå Kommun och Försäkringskassan

Försäkringskassan och Sollefteå kommun har under många år samverkat omkring personer som

varit sjukskrivna och som varit i behov av samordnade insatser. Särskilt utsedda handläggare vid

Försäkringskassan har arbetat med personer som varit sjukskrivna och där Sollefteå kommun

varit arbetsgivare. Samverkan har alltid rört personer som varit sjukskrivna, men arbetet med att

hitta former för samverkan då det gäller förebyggande arbete behövdr utvecklas.

Då det gäller förebyggande arbetsmiljöarbete samarbetar Sollefteå kommun idag med

Företagshälsovården, i detta samarbete vill Försäkringskassan också vara en aktiv aktör. ldag är

inte Försäkringskassan involverad i detta arbete på annat sätt än genom att iförekommande fall

bevi lja ersättning för förebygga n de hälsovård.

Beskrivning 
+r\*

Under senare år har andelen sjukskrivna med psykiska diagnoser ökat kraftigt och är nu lika

vanliga som besvär från rörelseorganen. Det är främst i kvinnodominerade yrken inom vård,

omsorg och skola som ökningen av sjukfrånvaro ökat och den största ökningen har kvinnor i

åldern 30-50 år stått för.

Hos Sollefteå kommun som arbetsgivare är ca l"l-0 personer sjukskrivna och uppbär sjukpenning

från Försäkringskassan, (september 2015) detta innebär att dessa personer varit sjukskrivna

minst 14 dagar. Antalet sjukskrivna i Sollefteå kommun motsvarar ca 15 % av samtliga sjukskrivna

inom både Sollefteå och Kramfors kommuner.

Försäkringskassan vill tillsammans med Sollefteå kommun utveckla samarbetet ytterligare med

fokus på förebyggande insatser och även involvera Företagshälsovården i detta arbete. Därför

planerar Försäkringskassan att fysiskt placera en handläggare två dagar/vecka hos kommunen,

för att tillsammans med Personalkonsulenterna och arbetsledarna (Enhetschefer) vid

Äldreomsorgen, på ett direkt sätt vara ett stöd i anpassning av arbetsplatsen och utredning av

vilket stöd en sjukskriven medarbetare, eller medarbetare som riskerar att bli sjukskriven

behöver.

En viktig målgrupp i det förebyggande arbetet är arbetsledarna och Försäkringskassan kommer

tillsammans med Kommunens HR funktion att genomföra utbildningar/informationer, dels om

socialförsäkringen (nyheter och regelverk) och dels om lyckade satsningar inom förebyggande

arbete som genomförts inom andra kommuner, här finns exempelvis Försäkringskassans egna

utredningar, samt pågående ESF-projekt i bland annat Jämtland. Ansvarig för detta arbete

kom mer förutom Försä kringskassa ns hand lägga re även Sa mverka nsansva rig och

Försäkringsspecialist och kommunens HR-avdelning att vara.

-;.\ /d,..) 1/tr
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Försäkringskassans handläggare kommer också att arbeta aktivt i de sjukfall som finns hos

Sollefteå kommun, Äldreomsorgen, där behov av samordning finns.

Försäkringskassan och Sollefteå kommun, ska tillsammans utreda former för att öka

förebyggande och tidiga insatser som kan hjälpa individen att snabbt få rätt behandling eller

rehabilitering och därigenom förhindra alternativt förkorta sjukskrivningar genom att:

Stötta Enhetscheferna i att tidigt identifiera signaler som på sikt kan leda till sjukskrivning, i detta

sammanhang kommer vi att verka för ett ökat användande av förebyggande sjukpenning och

företagsnära stöd.

Försäkringskassan ska dessutom tillsammans med Sollefteå kommun, planera och genomföra

utvecklings- och uppföljningsmöten för personer/professioner som medverkar i rehabiliteringen

av sjukskrivna medarbetare. Exempel på detta är Försäkringsmedicinska gruppkonsultationer

tillsammans med Försäkringsmedicinsk rådgivare, handläggare och specialist hos

Försäkringskassan samt personalfrån Företagshälsovården och Sollefteå kommun.

Sollefteå kommun ska som tidigare arbeta utifrån sin välförankrade rehabiliteringsprocess och

utreda rehabiliterings- och/eller anpassningsbehov i samråd med medarbetaren, planera det

arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet samt genomfpra anpassnings- o.fiiiodåtgärder.
Sollefteå kommun ska dessutom, tillsammans med Försäkringskassans handläggare, utarbeta

rutiner för att tidigt signalera behov av anpassning eller förebyggande åtgärder hos

medarbetarna.

Försäkringskassans ändrade arbetssätt då det gäller handläggning av sjukfall utifrån behov av

stöd från Försäkringskassan gör att många av de sjukfall som tidigare handlades av "Kommunens"

handläggare, nu handläggs av andra handläggare. Detta innebär att den handläggare hos

Försäkringskassan som placeras hos Sollefteå kommun, inte handlägger alla sjukfall, men

handläggaren är trots detta kontaktperson i frågor som rör även dessa och skulle behov av möte

eller annan åtgard uppstå är det handläggaren som finns på plats som är vägen in till rätt

handläggare hos Försäkringskassan.

Planerad projekttid: 20 1 6-01 -0 1 -1017 -12-31

MåI
Syftet är att fastställa och utveckla former för samverkan i arbetet med att dels förebygga ohälsa

samt förkorta sjukskrivning hos medarbetare inom Sollefteå kommun, inriktningen är iförsta
hand anställda inom Äldreomsorgen. Samarbetet ska även bidra till ökad kunskap hos parterna

inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet.

MåI

Målet är att genom samverkan skapa och behålla ett arbetssätt med tidiga insatser ifokus, där vi

effektivt och snabbt ska kunna identifiera, planera och genomföra insatser för Äldreomsorgens

medarbetare som har behov av stöd. Genom detta arbetssätt ska viförhindra och förkorta

sjukskrivning samt stödja sjukskrivna medarbetare i deras återgång till arbete.

/ff-
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bet övergripande målet är att antalet sjukskrivna anställda hos Sollefteå kommun ska minska och

ligga i nivå med övriga kommuner i landet.

Ansvar och relationer

Försäkringskassan blir huvudman och samverkan sker i fiirsta hand med Sollefteå kommuns HR-

avdelninglch ledningsfunktionen inom Äldreomsorgen. Ovriga samverkansparter är

Företagshäl sovården, Arb etsformedlingen o ch S olleft eå Hälso cenkal.

En styrgrupp for arbetet skapas med två representanter från Sollefteå kommun respektive

Försdkringskassan. Samordningsftirbundet ges möjlighet att delta i styrgruppsarbetet.

Ansökan om medel omfattar personalkostnader med kringkostnader (OH-kostnader) samt it -

utrustning

Kostnader och finansiering

Resurser 2016 2017

Personal forsäkringskassan 0,7 5 äa 412.000 425.000

Personal Sollefteå kommun 0,75 äa 412.000 425.000

It-kostnader 7.500 8.000"'

Gem. komputvecklingsinsatser 15.000 15.000

Ev utvzirderingskostnader 12.000

Summa kostnader 846.500 885.000

Ansökan om medfinansiering från Samordningsförbq4q4
tr*r"t,r*grk^*an och Sollefteå kommun ansöker om flnansiering enligt ovanstående kalkyl för åren

2016-2017 _
Utvärdering och resultatspridning

Utvärdering ska ske dels genom att jiimftira statistik från Försäkringskassans register och dels

genom att via enkäter i samband med projektstart och projektslut.

Visar sig arbetssättet positivt, kommer det att implementeras efter projekttidens utgång.

Målet är att hitta en samverkansmodell som fungerar över tid och att antaletsjukskrivna som

arbetar med vård och omsorg inom Sollefteå kommun ska minska. Dessutom är målet atthitta
modeller ftir att tidigt identifiera risk ftir sjukskrivning.

Förväntat resultat
Minskad sjulrskrivning och ett arbetssött somfungerar över tid.

2015-09-1 8 201 5-09-1 8
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Lars-Olov Wengelin qJ

Ulf Bergius
Enhetschef Försäkringskassan Personalchef Solleft eå Kommun
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ANSÖKAN OM MEDFINANSIBRING Tl T, NEDANSTÅNNNN I
Namn på verksamheten/Proj ektet

Ansökan om medel för implementering/utveckling av projektet vägvisaren

Försäkringskassan och Sollefteå Hälsocentral har från och med april 2013, tillsammans arbetat i

proj ektet vägvisaren, se bifo gad proj ektbeskrivning.

projektet lider nu mot sitt slut och flera uppftiljningar av resultatet har.genomforts, vilka alla visat

på positiva resultat i form av smidigare kontaktvägar, fungerande resursteam, bättre kvalitet i
iak-intyg och snabbare väg till rätt hjälp för personer som är sjukskrivna. Projektet har kortfattat

inneburit att personlig Handläggare(PHl) hos Försäkringskassan till största delen haft sin

arbetsplats förlagd tif Hakocentralen, det har till största delen byggt på ett mycket nära samarbete

mellan Rehabilitiringskoordinatom och PHL för utvecklandet av den arbetsmodell som nu

praktiseras vid Hälsocentralen.

Under projekttiden har det visat sig att kontakten mellan Hälsocentralen och sjukhusets

Allmottagning inte fungerar på ett optimalt sätt, dessutom hnns vissa svårigheter i kontaktema

mellan Fårsakringskassan och Allmottagningen då det gäller kompletteringar av liikarintyg och

läkarutlåtanden, samt svårigheter att boka avstiimningsmöten. En bidragande orsak till detta skulle

kunna vara attdet saknas koordinator på Allmottagningen.

Med anledning av detta har vi for avsikt att om medel beviljas, under är 2016 och under är 2017,

undersöka mrljligheterna atthitta former för hur ett etablerat samarbete mellan Koordinatom på

Hälsocentralen, FHt som arbetar på Hälsocentralen och Allmottagningen skulle kunna fungera på

bästa sätt.

Tanken är att utarb eta ett arbetssätt där Hälsocentralens Rehabiliteringskoordinator och PHL även

rir tillgringliga for Allmottagningens personal, i första hand läkarna, men även de andra

personalkatågorierna i Allmottagningens team. Vår tanke är att PHL som arbetar hos

ifälsocentralån blir Försäkringskassans kontaktperson även gentemot Allmottagningen och att

Hälsocentralens Rehabiliteringskoordinator får uppdraget att även stötta Allmottagningen i deras

rehabiliteringsarbete, samt dessutom bevaka att remisser mellan Hälsocentralen och

Allmottagningen inte hamnar fel eller stoppas upp på något sätt'

Försäkringskassans handläggare och Rehabiliteringskoordinatorn ska tillsammans med

personal hos Allmottagningen arbetaframrutiner för hur samarbetet mellan

Allmottagningen, Hälsocentralen och Försäkringskassan ska fungera på ett smidigt sätt.

Utöver detta kommer Allmottagningens personal att erbjudas salnma stöd från

Försäkringskassan som Hälsocentralen har fatt i form av Försäkringsmedicinska

gruppkonsultationer mm.

Bemanning: Försäkringskassan planerar att avdelaen PHL som arbetar med Hälsocentralens

siukskrivningsärenden samt under projekttiden tillsammans med Hälsocentraens

k*
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Förväntat resultat
Vilken eller vilka parter rir tcinha att över verksamheterna efter Samordningsforbundet?

En modell som ska kunna användas fortsättningsvis och som ska medftira att

siukskrivningsärenden får en snabbare hanteringsprocess och att de ftirsäkrade får rätt insatser så

att man snabbare kommer tillbaka till arbete. Närheten mellan aktörerna skall ftirenkla och snabba

upp frågeställningar och problemlösning inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Om arbetsmodellen vid projektets slut visar på positiva effekter för den ftirsäkrade, kommer även

Allmottagningen att bli en del i det implementerade arbetssätt som redan nu planeras mellan
Sollefteå Hälsocentral och Försiikringskassan.

rigt Vilka andra faktorer är eller kan vara viktiga att beakta?

2015- s6| -as
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Ulf Bergius
Enhetschef Försäkringskassan ffi?n4lffiVerksamhetschef

Hälsocentralerna S olleft eå, Ramsele
och Junsele
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S amordningsförbundet

Sofkfteå
Finansiell samverkan inom rehabilteringsområdet mellan:

Försäkringskassan-Landstinget-Länsarbetsnåmnden-Sollefteå kommun

Verksam hetsplan för 2016

S amordnings ft)rbund forkortas vanli gen Fins am.

Finsam är samverkan enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning med syfte att

ge y.tterligare möjligheter till samverkan inom rehabiliteringsområdet. Finansiell
samordning bedrivs av samordningsforbund och är en frivillig samverkan mellan
F örsäkringskas san, Arb ets formedlingen, I andsting o ch kommun. Ett
samordningsftjrbund är en gemensam men självständig beslutsfunktion med

forbundsstyrelse och likställs med en myndighet omfattas i tillämpliga'delar av de lagar

och ftirordningar som gäller fijr en myndighet.
Den löpande utvecklingen av samordningsfiirbunden foljer de råd och instruktioner som

ges ut av Nationella Rådet som består av representanter från Socialstyrelsen,

Förs äkringskas s an, Arb etslormedlingen o ch S KL.

Samordningsfi)rbundet i Sollefteå bildades den 1 december 2005. Parterna består av

Förs äkringskas san, Arb et sflormedlingen, S olleft eå kommun o ch Landstinget

Västemorrland med ett lagstiftat delägarskap pä 25 oÄ vardera. +\
Kommunen och Landstinget utser nya ledamöter med ledning från de allmänna valen

vart fiärde år.

Följande ledamöter ingår i ftirbundsstyrelsen från och med 2015-04-0I till och med

2019-03-3r:

Ordinarie ledamöter:
Mikael Sjölund, Sollefteå kommun (ordf.)
Roland Hagström, Försäkringskassan
Linnea Stenklyft , Landstinget Västernorrland
taila Öhrling, Arbetsformedlingen

Ersättare:
Leif Eriksson, Sollefteå kommun
Torbjöm Hällström, Försäkringskassan
Leif Palmberg, Landstinget Västemorrland
Anna-Britta Antonsson, Arbetsftirmedlingen

Sandra Molund, forbundschef, ansvarar ftir forvaltning och processtöd i
samverkansinsatser.
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Mål för verksamheten 2016

I Nationella Rådets riktlinjer oktober 2014, anges att både individinriktade och

strukturövergripande insatser ingår i forbundens uppdrag. Utgångspunkten är individens
behov och den samhälleliga nyttan. Samverkansinsatser kan finansieras som

tidsbegränsade projekt eller mer långsiktiga verksamheter. Dessa riktlinjer gäller fortsatt

for 2016.

Under 2016 är den prioriterade målgruppen fi)r Samordningsforbundet i Sollefteå

människor 16-64 år med psykisk ohälsa. Förbundet har som mål att arbeta men ohälsa

genom forebyggande insatser men också genom att stärka befintliga
rehabiliteringsinsatser och möjliggöra for nya arenor inom rehabiliteringsområdet.

1 januari 2016 trä.der en överenskommelse mellan Arbetsflormedlingen'och Sollefteå

kommun i kraft. Överenskommelsen (DUA) är att arbeta i effektiv samverkan ftir att

stödja ungdomar 16-24 år ut i arbete eller studier.
Samordningsforbundet kommer att vara en aktiv part i att driva arbetet framåt och att

folja upp att överenskommelsen efterfoljs. Genom denna samverkan är ungdomar 16-24

år också en prioriterad målgrupp lor fortundet men inga ytterligare insatser sker då

överenskommelsen är övergripande och ska omfatta alla ur målgruppen oavsett

problematik.

Styrelsen lägger foljande i ordningsfoljd prioriterade insatsmål:

o Individinriktadeinsatser
Individer med särskilda behov av stöd från samhället och där minst två av partemas

myndigheter är engagerade.

o Strukturövergripandeinsatser
Insatser som syftar till att stärka samverkan mellan partema på strukturell nivå i syfte att

öka den samhälleliga nyttan och därigenom indirekt stödjer individer.

o Kompetensutveckling
Tillf?illiga insatser som syftar till partsgemensam kompetensutveckling och med

inriktning mot strukturell samverkan.

Uppföljning av förbundets verksamhet
I varje verksamhet som forbundet medfinansierar inom strukturövergripande- och

individinriktade insatser, ska styrgrupp tillsättas och lorbundets tjänsteman ingå.

Styrgruppen ansvarar for att rapportering till st1'relsen görs i enlighet med de villkor
som ställs upp vid beslut om medfinansiering. I slutet av 2016 åtar sig dgaren till resp.

medfinansierat projekt/verksamhet att vid ett ordinarie sammanträde redovisa lor
fortunds styrel s en hur proj ektet fortlöpt under verks amhetsåret.

Man ansvarar också for den obligatoriska rapporteringen i SUS, "sektorsövergripande
system for uppfoljning av samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet" som forbundet är älagd att använda.
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. Individinriktadeinsatser

"SamCoachtt
Verksamhetsägare: Sollefteå Kommun
Medparter Försäkringskassan, Arbetsformedlingen och Landstinget Västernorrland

SamCoach är en välfungerande samverkansplattform där enskilda individer och

handläggare från alla fyra partema ffir stöd. Basen i verksamheten består av en

beredningsgrupp där varje myndighet finns representerad och två
coacher/rehabiliteringskoordinatorer som bistår handläggama ör genomftirandet av

handlingsplan tillsammans med individ. Målgruppen är människor i arbetsfor ålder, 16-

64 år som har behov av stöd från två eller flera myndigheter. Särskilt fokus ligger under

2016 pämänniskor som har uppburit forsörjningsstöd under flera år och ungdomar med

aktivitetsersättning.
Styrelsen fortsätter att stödja verksamheten under 2016 for att säkerställa en viktig och

effektiv insats som alla parter efterfrågar. Implementering pågår och Sollefteå kommun
kommer att fi nansi e r a halv a verksamheten under 20 1 6 .

Verksamheten är tillsvidare och ansökan avser 2016.

Medfinansiering har beviljats for 2016 med 740 000 kronor.
+\r

"Österåsen Light"
Projektägare: Landstinget Västernorrland genom Osteråsens Hälsohem
Medparter: S olleft eå kommun och Hälsocentralen

Österåsen Light är ett projekt med målet att stärka individer inom friskvård och hälsa.

Livsstilsskola med verktyg och motivation filr att må bättre fysiskt och psykiskt. Man
kommer att genomfora gruppverksamhet med tre grupper som träffas tio gängerlgrupp

utifrån olika teman. Personerna rekryteras från Sollefteå kommun IFO och
personalavdelning och från Hdlsocentralens koordinator.
Proj ektet päeår 20 1 6-2017 .

Medfinansiering har beviljatsftr 2016 med 150 000 kronor.

För medfinansiering 2017 krävs ny ansökan.

"Päväg tillbaka"
Projektägare: Landstinget Västernorrland genom Hälsocentralen
Medparter: Försäkringskassan och Sollefteå kommun

Grupp samtal med kurator o ch KB Tterap eut utifrån rel ations skap andemetodik.
Målgruppen fiir insatsen är sjukskrivna i rehabilitering, de som är i riskzonen for
sjukskrivning och personer som nyligen ätergått i arbete efter sjukskrivning på grund av

utmattningssymtom. Gruppen kommer att fungera både lorebyggande men också som

en aktiv insats och stöd flor att vidmakthålla en positiv utveckling.
Projektet pägär 2016

Medfinansiering har beviljats med 47 000 lcronor

*JuÅ



. Strukturövergripande insats

ttVägvisarentt

Projäktägare: Försäkringskassan
Medpart: Landstinget Västemorrland genom Hälsocentralen och Allmottagningen

Projektid6en är en utveckling av tidigare medfinansierat projekt Vägvisaren.

Målet är att skapa en verksamhet som syftar till att stärka kontakterna och
kommunikationen mellan Försäkringskassan, Primärvården och Allmottagningen i
Sollefteå. Man har i tidigare projektperiod arbetat fram en samverkansmetod mellan Fk
och HC och denna metod vill man fiira över till Allmottagningen. Syftet med hela

samarbetet är att kunna sätta in tidiga rehabiliteringsinsatser, forhindra/forkorta
sjukskrivningar, öka kvalit6n i de medicinska underlagen som ligger till grund for
bedömning till ersättning från FK.
Projektet päeåff 201 6-2017 .

Medfinansiering beviljas for 2016 med 500 000 kronor.
För medfinansiering 2017 krävs ny ansökan

"samverkan Sollefteå kommun och Försäkringskassan"
Projektägare: Försäkringskassan {\
Medpart: Sollefteå kommun

Projektet syftar till att utveckla samarbetet mellan Försäkringskassan och Sollefteå
kommun med fokus på forebyggande och tidiga insatser. Samarbetet skall inkludera
Företagshälsovård, HR avdelning, enhetschefer inom äldreomsorgen och
forsäkringsmedicinskrådgivare och specialist hos Fk.
Det övergripande målet är att ftirebygga ohälsa och att korta sjukskrivningar.
Proj ektet pägär 201 6-2017 .

Medfinansiering 84 6 5 00 lcronor.

För medfinansiering 2017 lsävs ny ansökan

"UTAS" ESF- projekt som drivs av Sollefteå kommun 2015-2017
UTAS-projektet har for 2016 fått i uppdrag av Samordningslorbundet att arbeta

uppsökande med "hemmasittande" ungdomar. Då dessa ungdomar inte tillhör någon

enskild myndighets ansvar så faller de mellan stolama. Målet med insatsen är att hitta
arbetsformer for att finnas dessa ungdomar och även en modell for samverkan vidare

vid upprättad kontakt. Samordningsforbundet kommer att finansiera denna insats med

överskottsmedel från SamCoach 2015 och summan fastställs vid årets ftirsta
sty'relsemöte 2016.



o Kompetensutveckling

Kompetensutveckling kommer främst att ske på efterfrågan av parterna.

Samordningsforbundet kommer att fijrsöka medverka vid kompetensutvecklande

insatser som berör handläggare på respektive myndighet. Insatser som kan öka

kunskapen hos handläggarc lor att få mer ftjrståelse lor den av flortundet prioriterade

målgruppen. Exempel på en sådan satsning är exempelvis "Psykiatridagen 2016".
Man kommer under 2016 attutöka samverkan med de andra ftirbunden i länet då det

gäller kompetensutveckling.

Under forsta halvåret av 2016 kommer beredningsgrupperna i Sollefteå och Västra att

erbjudas ett gemensamt tillfiille (lunch till lunch) lor komptensutveckling och
gruppstärkande aktiviteter.

Sammantaget är verksamhetsbudgeten fiir 2016 i balans med ett litet överskott.

För 2016 har staten aviserat en ökad tilldelning av medel utifrån en ny
fordelningsmodell. Nya fordelningstalen bygger på folkmängd, forsörjningsmåttet samt

det egna sparade kapitalet. För Sollefteå Samordningsforbund innebär ökningpp att

Kommun och Landsting fir påslag med 186 450 kronor vardera utöver de tidigare
fastställda 600 000 kr. Det har aviserats från partema att man har for avsikt att höja

anslagen enligt äskandet men verksamhetsplanen kan komma att revideras om beslutet

utfaller annorlunda.

Det pågår fortsatta diskussioner centralt kring denna modell och forändringar kan ske

under 2016. Man flaggar dock redan nu flor en minskad tilldelning generellt for 2017 dä

det bildas fleranya lorbund under 2016 som skall vara med och dela på

samverkansmedlen. På forekommen anledning beslutas bara om medfinansiering for ett

år pnmärt, även for projekt som har for avsikt attpägäunder längre tidsperiod.

Sollefteå den26 november 2015

Styrel sen filr S amordnings lorbundet i S olleft eå



RESULTATBUDGET

Verksamhete ns intäkter
' Driftbidrag f rån staten

Driftbidragfrån kommun och Lands

" Ör.rutjämning
Summa driftsbidrag

Verksamhete ns kostnader
Kostna de r/utg ifte r/i nsatse r

SamCoach

Psyki atri dagarna

PRIMA xtra

Vägvisaren

Samve rkan Sol lefteå kommun/Fk

Österåsen Light

På väg ti I I baka

Be red n i ngsgru ppe n

Nya projekt under året

Summa kostnader/utgifte r

Personalkostnader
50 Löner arbetad tid

övri ga ve rksa m hetskostna de r

Su mma övriga verksamhetskostnade r

övriga intäkter och koslnader

Årets resultat

Sollefteå 2016-2018

Sollefteå 2016-2018
2015

Prognos Q2 2016 budget

1 200 000 kr L5729OOkr

L 200 000 kr L572900kr

2m0000 3145800

1 180 000 kr -

-kr
320 000 kr

690 000 kr -

71 000 kr -

2017 budget 2018 br*dget

L5729OOkr 1 572 900 kr

I5729O0kr 1 572 900 kr

3145800 314s800

740 000 kr

-kr

500 000 kr

846 500 kr

150 000 kr

47 000 kr

50000 kr - kr

75000kr - 246000$kr
-2408500 -24600m

2 460 000 kr

-2460000

-
8900

-t47200 -682000 -6/p;sffi -655500

-s32200 12300 36300 25300

-kr
-226L00o

-54L4t2

532200

-92t2

BALANSBUDGET
ioro Eget kapital (EK)

"2020 Årets resultat

UB Eget kapital

-92t2
-12300

-21512

-215t2
-36300

-57812

-57812

-2s300

-83L12
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Plan för arbete m mun 2015-10-11

projekt UTAS - Unga Till Arbete e1ler Studier kommer att delta i arbetet med

uppsOt<ande verksamhet gällande de ungdom x 15-24 år som är eller i hög grad riskerar

uttUfi ,,dropouts" från grund- eller gymnasieskolan och/eller de individer i åldersgruppen

som inte iirregistrerade i någon aktivitet, vid någon myndighet eller i arbete. Det

motiverande arbetet kommei attÅktasig tillde individer som inte är aktiva och behöver

mer stöd ftjr att komma vidare i sin situation, t ex attbrytasin isolering genom insatser

for komma tillbaka i meningsfull aktivitet med målet att slutfiira studier eller gå vidare

mot praktik e1ler arbete

Det uppsökande arbetet kommer att ske i samverkan med andra aktörer i Sollefteå

Konöun; Kommunala Aktivitetsansvaret, Individuella prograflrmet på Sollefteå

Gymnasium, psykiatrin, socialtjiinsten, SamCoach, personligt ombud etc' Uppsökandet

kommer delvfu ätt rk" genom attmötaungdomarna på deras arenor, exempelvis på

sociala medier. Brev kommer att skickas till personer fodda mellan ären1993 - 1995 for

atttaredapå vad man gjorde efter gymnasiestudierna. Utifran svaren safn kommer in tar

projektets medarbetare kontakt med personer som ätrrtan aktivitet.

Nåir en ungdom iir identifierad som hemmasittare kommer projektet att arbeta med

varierande motiverande insatser for att få kontakt med ungdomen, skapa en relation och

kaftIäggavar individen står idag, vilka behov, drömmar och mål som finns. Så snart som

mojligt-rir målet att forain personen i aktivitet vilket kan ske både i och utanfor

p-j.[t.tr lokaler. Aktiviteien utformas utifrån individens behov och kan innebära

-oii r"tande och vägledande samtal i kombination med studier och/eller praktik,

deltagande i vägledningsprogrammet WATCH, studiebesök och andra anordnade

aktivlteter. I vissa fall kan medarbe,tare från UTAS möta personer i hemmet fiir att i ett

forsta skede fä kontakt med personen.

Skrivet av
Projektledare UTAS
Sandra Nordin


