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Ansökan om finansiering av projekt

r\nsökan kan behandlas ar. Samordnhgsfdrbundet om din projektid6 inncbär
o samverkandc, rehabiliterande insatser for aktuella må§rupperna
. minst två av förbundcns parte-r är aktiva i ansökan projcktet/insatser

Q<ommun, rcgiol, arbets förmedLng och försäkringskas sa)

. ci utgör ordinarie r-erksamhet

I§,lId och undertecknad ansiikan skickas tiIl Lllrika Sahlin. En komplett ansökan ska innehål1a
projektbeskrivning, er-. bilagor samt budget- och finansieringsplan samt implementeringsplan.

Kontaktuppgifter:

Lrlrika Sahhn, \'crkställande tjänsteman
Samordningsförbundet Härnösand Timrå
0i0-114 .19 08

LrL'ikl.srIrLin(@ f,r'se k rirrgs krssrn.sc

Postadress:
Samordnings förbr-rndet FJ ärn ö sand Timtå
Terminah-ägen 10

861 36'f imrå
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Sarnordningsförbundet Härnösand - Timrå

Projektets titel:
SGI och nollklassade

Tidsperiod:
20 1. 9 -02-0 1. -2020 -0 1. -3 1.

Förbundsmedlemmar som ansöker:
Ttrnrz" kommun (individ och familjeomsorg)
Arbetsförmedlingen

Med lemsorg an isation som a nsvara r för p rojektge nomföra ndet:

Tttntä kommun

Ansökta medel:
638000:-

2

Organisationens namn
Timrå kommun

EnheUArbetsplats
Individ och familj eomsorg

Ansvarig
Ronny Rönnbäck

Org nr
212000-2395

Utdelningsadress
Köpmangalan 14

Postnummer
861 82

Projektledare
Andreaz Fax6us

Telefon och e-post
072-4548850
a nd reas.faxeus@tim ra. se

Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå

UIrika Sahlin 010-114 49 08, ulrika.sahlin@forsakringskassan.se
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Uppgifter om samverkanspartner

Arbetsförmedlinqen
Organisationens namn
Arbetsförmedlingen

Ansvarig
Therese Siöqren
Kontaktperson
Therese Sjögren

Kontaktpersonens telefon och e-post
010-4885792

U ppg ifter om samverkanspartner
AME Timrå kommun

Organisationens namn
Arbetsm a rkn adsen hete n

Ansvarig
Lars Backlund
Kontaktperson
Anneli Mackin

Kontaktpersonens telefon och e-post

076-1012408
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Uppgifter om samverkanspartner

Organisationens namn

Ansvarig

Kontaktperson

Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå

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

S amordningsforbundet i Timrå Härnösands proj ektbeskrivning 20 1 9

1. Bakgrund/problemformulerins:

Åntalet sjukskrrrna med forsörjningsstöd är fortfarande stort och är ofta en mälgrupp som
uppbär långvarigt biständ. Personerna har sr-ärt att komma til1 andra myndigheter, det finns stora
behol. och komplex problematrk för dcnna mälgrupp. Resurser bchövs för att kunna kartlägga,
inrtieta och aktir.t atbeta mecl personerna. \rägen till sjäh-försörjning är rndir.iduell och krär,er
resurser. I)är ser socialtjänsten ett behor,. a\- att en utsedd person arbetar med dcnna mälgrupp
fijr att un eckla rutinet och kan få möjlighct till att ge ett närmare stöd gentemot mälgruppen. \,ri
ser stora r.inster att placcra dcnna person (socialsekretetare med rehabiliterade kompetens) pä
arbetsmatknadstorgct där kommunen, Fötsäkringskassan, ÅrbetsförmedLngcn och
Samordnrngsforbundet är samr-crkande parter. Svftct med projektet är att öppna upp för
samordnade insatser tiil mälgruppen som saknar SGI och pcrsoner som är utförsäkrade från
fr)rsäkringskassan och clet sku1le skc gcnom att utveckla metoder och arbetssätt.
Grundläggande tutinet för hur arbetet ska se ut har tidigare inte funruts mcn sedan 1/2 2018 dd

ptojcktet startade utr.ecklas arbetet allt mer men det är för kc»rt tid att det går att ufi'ärdera i
ilxgon :törre c,m[at r nmg.
SIiL har tillsammans med Årbetsfr)rmedLingen och lrorsäkringskassan enats om en r.ilieinriktnin€l
kting samarbete föt att säkerstäl1a rnöjligheten trll rehabilitering för personcr som saknar SGI och
har nedsatt arbctsfcirmåga på grund ar. siukdom. Dessa personer uppbär vanligen langvangt
ekonomiskt bistånd. Syftet med r-iljeriktningen är att säkerstäl1a att indrvider som på grund av
sluhdom har sin arbetsfdrmåga nedsatt och saknar SGI hksom att de utförsäktade fär möllighet
trll rehabihtering. Lltiftån denna r,iljenktning skapas forutsättningar för socialtjänsten att hjälpa
indir-iden ti1l sjä1vförcörjning vilkct är hur.uduppdtagct för socialsekretet^r71a inom ekonomrskt
bistånd.

Syfte

Sr.ftet är att stärka möj[ghetcn trl1 egen försorjning och det genom att lobba aktivt med dessa tr-a

målgrupper. Prolektet a\-scr att intensifiera och sr-nliggöra vilka möilighetet dct hnns för de
klientet som tngår i prolcktct, samt atbeta n-iotil.erande for att personerna ska b[ självförsörjande.

MåI
Proiektmål:
N{ålet är att en ptolekthandläggare (socialsckleterare) under pelioden 2018 02-OI -2019 01-31
ska arbeta fokr-rserat mot målgrrrppen r.ilket har påbörjats mcdan den n\.a ansökan gäl1cr firr 2019.
02 01 2020 0l-31. \'i har fijr avsikt att kirra projektet två irt fiir att få en mer fördjupad kunskap
och kunna se hur rmplemcnteringen ska kunna sjösättas pä ett bra sätt. Prolekthanclläggaren ska
ha en lägre ärendebelastning for att frigöra tid til1 aktrv planering, samordning, ctablcra kontakter
med betötda partcr (cx. landstilget, Irörsäklilgskassan, ÅrbetsfirrmedJingen) som ha11 fortgå efter
projckttidcn semt att handleda civrrga socialsekleterare r.id behov.
Linder pcriodcn ska:

- Minst 50 personer ska handläggas av utsedd handläggare per år

Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå

UIrika Sahlin 010-114 49 08, ulrika.sahlin@forsakringskassan.se
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Sarnordningsförbundet Härnösand - Timrå

- Minst 25 personer ska ha blivit sjalvlörsörjande eller har en aktiv planering med annan

parl per år

Effektmål:
Nlälet är att pcrsonerna i rnålgruppen får dct stöd de behöver och har tätt till.
Ök^d kcrmpetens hos berörda m),ndrgheter om mälgruppcn.
Förbättrat samarbete angåcnde må1gr:uppen med betörd^ p^ttet som socialtjänsten, Landstinget,
.,\rb ets förmedlirgen, F örs äkringskas san o ch ÅNIF,.

Målgrupp
N,Ialgruppen är personer i atbetsföt alder som är sjukskrir.na och saknar sjukpenninggrundacl
inkomst (SGI)och persorel' sotn ät utfiirsäkrade fi:ån försäkrtngskessan samt uppbär ckonomiskt
bistånd.

Avgränsningar
Endast siukskivna persofler som erhål1cr fötsörjningsstöd i f imrå kommun kan bli aktuc1la.

Erkluderingsfaktorer kommer att \-ara pågåendc missbruk, svår psr'l«sk ohä1sa el1er stor social
problemauk.

Genomförande / s amverkan
Socialsekreterarna på fötsörjningsstöd identifierar personerna och personens ärendc 1äggs ör.er på
utsedd projekthandläggare som efter det tar ör.er hela ärendet. LIrwalct ar- ärenden kommer i
första hand bli att dem pr:rsoner som har motir,-ation trll en fcjrändrilg.
I(ontinuerl-rp;a träffar kommer att genomföras mellan den utsedda handläggaren och övdga
socialsckre terare för att spnda arbetssätt med målgruppcn samt för att ärendehandlcda r-arandra.
Samr.erkan med represefltaoter frän kommunen, Landstinget, Försäklingskassan och
arbetsförmedJmgen kommer att ske löpandc.
Den utsedda projekthandläggaten kommer att vare sammankallande till samverkansmöten srmt
rnsvx-[.1 for dokumenrrdon.
Tids- och aktivitetsplan
Projekthandläggaren fortsätter sitt påbnrjade arbetc fram till den 2020-01-31.
Projekttid: 201t9 02-01 -2020-01-31 därefter implementeras ptojektct i den ordinarie
vetksamheten

Organisation:
Den r:tscdda hancliäggaren som arbetar i projektet tlllhör ekonomrskt biständ, Chrisuna Nilsson
fram til12018-10 01 däreftet får projekthandläggarcn Pcrnilla I{rasset som chcf. llandläggaren
komrrrer att ha sin hur,-r-rdsaldiga arbetsplats på .\rbetsmarknadstorget.

Jämställdhet
I arbetet strävas efter cn iämn könsfordcJrring. Petsonerna i målgruppens behor. kommer dock
väga starkate än en iämn lrönsfördclning i projektet.
Iln projekthandläggare konrmer att jobba aktir-t r projektct, och dennes utbildnrng, erfarenhet och
personlig lämplighet ar.- stotte r-rkt än att det är en 1ämn könsfiirdeinrng r orgamsationcn.

Uwärdering och resultatspridning
Arbetet ska uti.-ärderas löpande. lln clelårsrapport och en sluttappott ska skrivas. Vi har anlitat
kommunfijrbundcts FOLi:s medr.erkan i un-ärdenngen. Nlcdverkande l)arter, socialtjänsten,

Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå

Ulrika Sahlin 010-1 1 4 49 08, ulrika.sahlin@forsakringskassan.se
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a Hiirnösandr Ffl T|MM KOMMUNI' kommun lf,

Årbetsförmedlmgen och liörsäkdngskassan ansvarar för rcsultatspridning inom sina rcspcktir.c
ml.ndighetet.

Budget

Underskrifter

2018-09 05

Therese SiöEren
\ --''lkrnu\

Underskrifter
\ri ansöker finansiedng mot bakgrund av prolektbesklivning samt kostnads- och intäktsbudget:

Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå

Ulrika Sahlin 01 0-1 1 4 49 08, ulrika.sahlin@forsakringskassan.se
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Kostnader i projektet 2018-
2019

2019-
2020

Personal

Socialsekreterate 100 9./o 533 s53 Räknat på cn 1ön på 32000
2019-2020

Ovdga kostnader

IT, telefoni 5 f

NIaterial 5

Litbildning, resor 15

( ,\-r10r 5 5

Utvärdedng 75 75

Summa: 638 (r3B

Ansvarig, Arbetsförmedlingen, fläITlo: TH€R€Je

Datum och underskrift:

»6u€ a)

/aogö5
Ansvarig Försäkringskassan, oärTln:

Datum och underskrift:



§.A"rr"trformedtingen ii!*?tj3?,il.o

Samordnrngsförbundet Härnösand - Timrå

E Försäkringskassan { *tmrt' ryTIMMKOMMUN

Ansvarig kommunefl, flärro:

Datum och underskrift.

Ansvarig Regio

Datum och underskrift:

Ansökan skall vara undertecknad av de i projektet samverkande
myndigheterna.

Ånkom den .. till Samordningsforbundet Hämösand
Turrr];å.

Signatur:

Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå

Ulrika Sahlin 01 0-1 1 4 49 08, ulrika.sahlin@forsakringskassan.se
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