
Samordningsförbundet Härnösand - Timrå

Ansökan om finansienng av projekt

,\nsrikan kan behandlas av Samordrungsförbundet om din proiektid6 inncbär
. sam\-crkandc, rehabiliterande insatser för aktuella mälgrupperna

o minst två ar. förbundens parter är aktrva i ansökan pro]ektet/insatsen
(kommun, lands ting, atbets frjrmedhng och försäklingskas sa)

o ei utgör ordinadc verksamhet

Iftlld och undertecknad ansökan skickas till L.lrika Sahlin. Iln komplett ansökan ska innchälla

projektbeskrivning, ev. bilagor samt budget- och finansieringsplan samt implcmenteringsplan.

Kontaktuppgifter.

Uldka Sahlin, \'erkställandc t1änsteman

Samordnings forbundct FI ärnösand Timrä
010-11,1 ,+9 0B

, :li i l.:,.'.r ItIirl/ri I,,t.:r I't it'tl.[:t-.:tt t..r.

Postadress:
Samordningsförbundet Härnösand'I'imrå
'fermrnalvägcn 12R

861 36 Tlnla
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Samordningsförbundet Härnösand - Timrå

Projektets titel;
Årb etsmarknads torg Timrå

Tidsperiod:
1,90101-191231

Förbundsmedlemmar som ansöker:
Årbetsförmedlingen Timrå
Tiu^r$^ I(ommun

Med lemso rga n isation som ansva rar för projektgenomförä hdet:
Timrå kommun

Ansökta medel:
450 000 kr
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Organisationens namn
Timrå kommun

EnheUArbetsplats
Ätb etsmarknads enheten

Ansvarig
Lars Backlund

Org nr
212000-2395

Utdelningsadress
Tfifiä kommun

Postnummer
861,82

Projektledare
Ånneli Mackin

Telefon och e-post
076-1.012 408

Uppgifter om samverkanspartner
Timrå kommun

Organisationens namn
Årbetsmarknadsenheten

Ansvarig
Lars Backlund
Kontaktperson
I-ars Backlund
Kontaktpersonens telefon och e-post
060-16 3476
lats.b acklund@timra. s e

Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 128,861 36 Timrå

Ulrika Sahlin 010-1 1 4 49 08, ulrika.sahlin@forsakringskassan.se
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Uppgifter om samverkanspartner
Årbetsförmedlingen

Organisationens namn
Årbetsförmedlinsen Timrå
Ansvarig
Therese Siöeten

Kontaktperson
Therese Siöbetg

Kontaktpersonens telefon och e-post
010-488 57 92

Therse. si ogren(D,arbets formedlingen. se
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Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 128, 861 36 Timrå

Ulrika Sahlin 010-1 1 4 49 08, ulrika.sahlin@forsakringskassan.se



Bakgrund
Under andra halvåret 2017 jobbade vi med att undetsöka förutsättningarna och planeta inföt
uppstart av ett arbetsmatknadstorg i Tiffiå. Under 201,8har vi kommit igång med vetksamheten
och nu sitter personzl fränÅrbetsmarknadsenheten (I-ärande och arbete samt Ifltegration),
Årbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och socialtjänsten i gemensamma lokaler på

Terminalvägen 10. Vi har en gemensam reception tills2662n5 med Arbetsförmedlingen. Ä..en
Försäkringskassan, Landstinget, Socialpsykiatrin och Timrå Gymnasium är delaktiga i
Årbetsmarknadstorget. De kan likaväl som övriga parter aktualiseta ärenden, de f,nns med i olika
samverkansgrr.rpper och finns tillgängliga för konsultation. Däremot har de inte sin atbetsplats på

Årb etsmarknads torget.

Vidare har vi tag1t fram gemensamma dokument, rutiner och arbetssätt under 2018. Vissa saker

har vi inte nått samsyn kring ännu. Och alla nya rutiner och atbetssättbat inte förankrats frrllt ut.
Vi har dock sett mycket fina resultat inledningsvis där 1,2 av 25 avslutade deltagarc gätt vidate till
anställning och 3 av 25lnar gått till gymnasiestudier.

Projektbeskrivning
För personalen innebär Arbetsmarknadstorget ett nän samatbete och lärande mellan de olika
myndigheterna. För deltagarrra innebär det ett mer samlat och enhe Iigt stöd där man miflimerar
dsken att"fal7a mellan stolarna". Ledtider kortas och deltagarcn fär hjälp och stöd snabbt.

Vi har under 2018 jobbat fram gemensamma handlingsplaner och rutiner. Vi har behövt skruva
och vrida på saker efter resans gång för att fä det att fungera och allt har ännu inte fallit på plats.

Chefer inom två av de stora p^tternz i samarbetet har bytts ut och en del personal är ny. Detta
"llsammans med att det är stora omställningar föt all personal, gör att vi behövet lägga mycket tid

även fortsättningsvis pä att få Arbetsmarknadstorget så effektivt och smidigt som möjligt. Både

för personal men främst för deltagarna.

Årbetsmarknadstorget styrs av styrgrupperl som beståt av chefer fuän alla involverade p^rteL
Dessutom kommer verksamhetschefet och ptojektledaten vata delaktiga i styrrringen av
verksamheten.

Det vi vill göra under 201.9 ät att jobba aktivt för att samsyn ska finnas i alla gemensamma ftägor,
att fokusera pä att alla blir Wgga i de arbetssättvibar kommit övetens om, att vi på ett
strukturerat sätt fortsätterlära av varandta och även tillsamman förkovtar oss i andra aktuella
frägor. Där är viktigt att det är en person som håller i tädarna och drivet arbetet fuamät och
fälngat upp svådgheter så vi hela tiden utvecklas och kommet fuamäL Dätföt vi1l vi även undet
201,9 ba en proiektledare för Arbetsmatknadstorget. Vi kommer även behöva sätta av nägra dagar

under kommande fu för planering, uppfölining, fördjupning med samdiga parteL

Vi förväntar oss att Årbetsmarknadstorget ska leda till fortsatt nära samverkan och ett lärande
mellan personal inom de olika vetksamhetetna, som i sin tur leder till bästa utnyttjande av de

resurser som finns tillgängliga för de personer vi möter i våra vetksamhetet.

Målgrupp
Målgruppen är arbetssökande personet i åldern 1,8-64 är som ät behov av fötstfukt samverkan.

En stor del av denna målgrupp är nyanlända.
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Samordningsförbundet Härnösand - Timrå

Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 128, 861 36 Timrå

Ulrika Sahlin O1O-1 1 4 49 08, ulrika.sahlin@forsakringskassan.se
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Samordningsförbundet Härnösand - Timrå

Mål för projektet
Effektmål

o Ökad samordning mellan mr nchgheter

o Förenkladutredning/handlaggninggenc>m samverkan

o Förstärkt kunskapsutbvte mellan de samverkande mvndigheterna pa kollegial och

chefsnir-ä

. Ökad grad ar. själr'försörjrung hos dcltagarna.

Proiektmål
o i\tt förankra nr,a rutiner och arbetssätt hos samtlig personal

o -\tt hitta samsvn i r.ära gemcnsamma frågor
o -\tt minst 30 ','n av deltagarna, e fter ar.slutad tid pä r\rbctsmarkandstorget, går r.idarc till

arbete.

. Åm mrnst 15 9/o av deltagarna, efter avslutad tid på Årbetsmarkandstorget, gåt r.idare till
srudier.

o Ått 100 % ar. deltaElarna efter avslutad ud på Årbetsmatknadstorget har en egen

upplevelse ar. att ha fått ett gott stöd som hjälpt dem pä r.,ägen mot egen försörimng.

Hur kommer insatsen att påverka befintliga verksamheter?
Yarje partkommer att fortsätta med sitt ordinarie uppdrag inom Arbetsmatknadstorget. Det
innebär inte att personal täggs på fler uppdrag i och med torget utan snarare att arbetet

underlättas genom det täta samarbetet och korta kontaktvägar.

Genom Årbetsmarknadstorget ska petsoner få stöd att komma ut i egen försö{ning geflom
arbete och studier vilket innebät att behovet att försö{ningsstöd minskar.

Projektorganisation
Proiekdedare+
Ånneli Mackin

ArbetsEnroo
Ånneli Mackin, projekdedate, Atbetsmarknadsenheten
Lena Loo, arb ets förmedlare, Ärb ets förmedlingen
Tom §Uies elblad, pets onlig handld ggate, Försäkringskassan
MalinJakobsson, SYV/arbetskonsulent, Vuxenutbildningen & Lärande och arbete

Rune Ånderssofl, Atbetskonsulent, AME Verkstadsvägen
Mats Näslund, SYV, Timrå Gymnasium
Per Selandet, samordnate, Integtation
Karin Sandsttöm, specialist socionom Socialtjänsten

Ukika Sahlin, vetks tällande tj äns teman Samotdnings förbundet

J an I(ris to ffers s ofl , koordinatcjr, Landstinget
Ånita Sundling, socia$sykiatrin
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Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 128, 861 36 Timrå

Ulrika Sahlin 010-114 49 08, ulrika.sahlin@forsakringskassan.se
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Samordningsförbundet Härnösand - Timrå

Sq-rgrupp
Eva-Britt -|unkka, rektor/ enhetsche i Yurenutbildningen
I-ars Racklund. vetksamhetschef -\rb etsmarknadscnhcten

Ronnv Rönnbäck, r'erksamhetschef IF O

tllnka Sahlin, r,crkställande tjänsteman Samordmngsförbundet

Rogcr Åsttöm, Gt'mnasiechef Trmla (]r'mnasium

Lena Flodrn, lokal samverkansansvarig lrötsäkringskassan

Ånna Reinholdsson Lundberg, enhetschef Försäkringskassan
'fhercse Nvgrcn, r\rbetsförmedlingschef, Sundsr-all-T'imrå- Iftamfors Ånga

Utvärderingsplan
Interna utväräeringar ska ske löpande. Redovisning till samordningsfötbundet kommer att ske

geflom en halvårsrapport rmai 2019 samt en slutfappoft i november 2019.

Redor.isningen omfattar återkoppling kdng de ftamtagna må|en.

lmplementeringsPlan
Under 2077 planeiades uppbyggn adet av Arbetsmarknadstotget och 201 8 startade verksamheten

med en prolåktledare pa iåttia. Under 2019 söker vi medel för en ptoiektledare på halvtid. Efter

2020 at måisättningen att vi ska kunna stå för finansieringen siälv. Det kan dock vara så att vi set

nyttan av attvidarJutveckla Arbetsmarknadstorget med andtz funktioner, t.ex. psykolog och då

kommer vi behöva se över finansiedngen föt det.

Varje verksamhet/enhetschef kommer 
^ttyata 

ansvarig för sin del i Arbetsmarknadstorget efter

projekttiden. Det övergdpande aflsvaret kommer attltgga på Arbetsmarknadsenheten.
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Resurser 2019
Pers<>nal 5 ()()() 000 (10 personer)
Lokal 5-10 000
Utbitdning -15 000

Summa kostnader: 5 625 000

Finansiering

Kostnader

Ansökta medel från Totalt SEK
Samordni Härnösand Timrå l+sO ooO t<r

Underskrifter
Vi ansöker finansiering mot bakgrund av projektbeskrivning samt kostnads- och intäktsbudger:

Årrsiikar: sk;tål v;arrt ur:Ei*rter:kn;rcl av dc i pr*lcktct si{!nxi{:ri<;lrlric: l6v11eåig}re {cr:c,a.

,\nkom den .. till Samordningsförbundet Härnösan<i
'finuä.

Signatur:

Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 12B,861 36 Timrå

Ulrika Sahlin 01 0-1 1 4 49 08, ulrika.sahlin@forsakringskassan.se
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lntäkter
Finansieras av
kommunen iSEK:

Sökta medel från
Samordningsförbundet

Personal 4 675 000 325 000 (projekdedare)
Lokal 460 000 B0 000
LItbildrung 45 000
Summa intäkter 5 175 000 kI 450 000

Ansvarig, arbetsförmedlingen, flärrtn:
Therese Sjögren
Datum och underskrift:

Ansvarig Timrå kommun, fiäfftn:
Lars Backlund
Datum och underskrift:


