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Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Värend
Processnamn:
”Samsyn och samhandling”
-

kring individer i yrkesför ålder från 16 år och uppåt med svårigheter eller misstanke om
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”

Processägare:
Administrativt ansvar och utses efter det att processledaren är anställd.

Samverkande parter:
Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Alvesta kommun, Tingsryds kommun
och Växjö kommun.

Styrgrupp:
Styrgruppen består av representanter med beslutsmandat, från samtliga av de parter som ingår i
processen. Förbundets Utvecklingsgrupp ansvarar för att utse representanter till styrgruppen.


Styrgruppen ansvarar för att utse processledare och inledningsvis skapa samsyn/gemensam
bild av målgruppen med dess behov i centrum, med syftet/målet att uppnå samhandling.



Styrgruppen driver arbetet framåt tillsammans med processledaren och är ansvariga för
återkoppling/uppdatering om processen i sin hemorganisation.



En lokal överenskommelse – LÖK, utformas mellan parterna med tydlig ansvarsfördelning
och åtagande, om att utveckla samverkan kring ovan beskriven målgrupp. I den lokala
överenskommelsen ska också SamSIP beskrivas detaljerat.



Förbundschefen i Samordningsförbundet Värend är adjungerad i styrgruppen.

Processledare:
Processledaren kommer att vara fortsatt anställd i sin hemorganisation, dvs. en av
Samordningsförbundet Värends parter, och utlånas för uppdraget som processledare. I
processledaruppdraget ingår:







operativt ansvara för att planera och driva processen framåt tillsammans med styrgruppen
sammankalla styrgrupp och vara föredragande vid dessa möten
rapportera om processen för Samordningsförbundet Värends styrelse, de samverkande
parterna samt att sprida resultatet lokalt och nationellt, genom medverkan vid
nätverkstillfällen, konferenser etc. samt genom att ta emot studiebesök från andra
verksamheter (lokalt och nationellt)
samordna och stödja samrådsgruppens arbete med att utveckla SamSIP
ansvarar för att sammankalla och hålla i samrådsgruppens möten
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Samrådsgrupp





Utvecklingsgruppen ansvarar för att utse representanter till samrådsgruppen.
Medlemmarna i samrådsgruppen ska vara erfarna verksamhetsnära medarbetare, med
mandat från sin chef att fatta vissa beslut.
Samrådsgruppen ska träffas regelbundet under ledning av processledaren och utvecklar som
första steg, SIP (samordnar individuell plan) till SamSIP (en utökad version av SIP –
Samordningsförbundets Samordnande Individuella Plan).
Rapportera tillbaka i sin hemorgnaisation

Startdatum/avslut:
Uppstart hösten 2017 med steg 1 (första året), därefter tar samverkansprocessen, utifrån framtagen
modell Kraften i förstudien vid i full skala och pågår sedan under tre år till.
En lokal överenskommelse – LÖK, tecknas mellan parterna med tydlig ansvarsfördelning och
åtagande, om att utveckla samverkan kring ovan beskriven målgrupp. I den lokala
överenskommelsen ska också SamSIP beskrivas detaljerat.

Bakgrund:
Under hösten 2015 genomförde Samordningsförbundet Värend en inventering hos handläggare och
behandlare hos förbundets parter; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg samt
Alvesta och Växjö kommun (Tingsryds kommun hade vid detta tillfälle ännu inte gått med i
Samordningsförbundet Värend). Syftet med inventeringen var att fånga upp
samverkansbehov/problem och förslag på hur samverkan skulle kunna bli bättre. Ett av de
fokusområden som därigenom framkom, var att det behövs mer och bättre samverkan för
målgruppen unga med svårighet eller misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Samordningsförbundet Värends styrelse fattade efter den genomförda inventeringen beslut, om att
starta en förstudie för nyss nämnda målgrupp med syftet att finna en samverkansmodell, som skulle
kunna appliceras lokalt i vår region. Utgångsläget i denna förstudie har varit rapporten från
inventeringen där följande konstaterades:
 lång väntetid för utredning av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 för få anpassade och förberedande insatser för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
 en otydlighet mellan parterna rörande vem som bär huvudansvaret för målgruppen
 för mycket fokus på diagnos i stället för att lägga fokus på funktion och behov
 långsiktiga och förebyggande insatser bör prioriteras då det gynnar både individen och
samhällsekonomin
 prestige och statusskillnader samt bristande kunskap om andras kompetens och mandat kan
stå i vägen för samverkan
Förstudien inleddes i juni 2016 och några av de aktiviteter som genomförts har varit
omvärldsbevakning lokalt och nationellt. En projektverksamhet som har besökts är ”Närvårdsteam
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för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” i Uppsala, ett samarbete mellan Uppsala kommun
och Landstinget i Uppsala län. Denna verksamhet är förgrundsmallen för den föreslagna
processverksamheten Kraften som förstudiens slutrapport presenterar och beskriver.
I oktober 2016 lämnades ett konkret utkast på samverkansmodell till förstudiens styrgrupp,
inklusive kostnadsberäkningar för en fullt utvecklad processverksamhet. Styrgruppen har därefter
haft dialog i respektive hemorganisation, om möjligheterna till medfinansiering utöver eventuella
processmedel från Samordningsförbundet Värend. Responsen till föreslagen processverksamhet har
varit positiv, men omfattningen av medfinansiering kunde inte då tillgodoses, mest på grund av att
respektive verksamhets budget för 2017 redan var beslutade. Utvecklingsgruppen föreslog därför
att starta upp verksamhet i mindre skala under processens första år.

Övergripande syfte/mål/målgrupp
Att övergripande och genom samverkan utveckla ett arbetssätt, som ökar samsynen och
samhandlingen för individer i yrkesför ålder från 16 år och uppåt, med svårigheter eller
misstanke om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att målgruppen ska uppnå
eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete/egen försörjning.

Processmål
Målet med processverksamheten är att:
 Steg 1 (första året) - att utveckla befintliga samverkansstrukturer och insatser hos parterna,
genom att bygga vidare på befintlig samrådsgrupp inom NP området hos Region Kronoberg
som bas, med representanter från övriga parter.
 Utveckla SIP (samordnar individuell plan) till SamSIP; - en utvecklad version av SIP där
alla parter ingår, dvs. även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
 Identifiera verksamma processer och arbetssätt som finns samt vad som saknas.
 Samverkansprocessen ska löpa under år 2-4 utifrån i förstudien framtagen modell – Kraften
och lokalt anpassa/utveckla modellen, så målgruppen får adekvat stöd utifrån sina behov för
att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete/studier.

Effektmål:
Processen ska bidra till att de samverkande parterna upplever en ökad samsyn genom bl.a.
utveckling av befintlig samrådsgrupp. Samsyn leder i förlängningen till samhandling, vilket i sin tur
kommer leda till att målgruppen får rätt insats i rätt tid, snabbare och bättre.

Arbetssätt/metoder:
Styrgruppen ska tillsammans med processledaren inledningsvis tydliggöra och fastställa uppdraget
för samrådsgruppen.


Samrådsgrupp- exempelvis bygga vidare på Region Kronobergs samrådsgrupp för NP,
vilket innebär att de andra samverkansparterna utser varsin erfaren verksamhetsnära
medarbetare, med mandat från sin chef att fatta vissa beslut. Syftet är att komma vidare mot
arbete/studier med individens behov i centrum. Samrådsgruppen ska träffas regelbundet
under ledning av processledaren och utvecklar som första steg, SIP (samordnar individuell
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plan) till SamSIP; - en utökad version av SIP där alla parter ingår, dvs. även
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, SamSIP (Samordningsförbundets Samordnade
Individuella Plan).


Genom att utveckla SamSIP i samrådsgruppen, identifieras verksamma processer och
arbetssätt som finns samt vad som saknas utifrån syftet i processen.



Det är önskvärt att exempelvis utveckla kontakterna med Personliga Ombud Kronoberg och
Attention Kronoberg, då de har stor kunskap om målgruppen utifrån brukarperspektiv.

Bemanning/kompetens:
En myndighet är processägare medan resterande myndigheter/organisationer är
samverkansparter. Samtliga samverkansparter är representerade i styrgruppen.
Processledare utses från någon av processens samverkande myndigheter/organisationer.
Processledare ska ha god kännedom om processledning, ha erfarenhet från minst en av de
samverkande myndigheterna/organisationerna samt god kännedom om målgruppen.
Samrådsgrupp, bestående av erfarna verksamhetsnära medarbetare, med mandat från sin chef att
fatta vissa beslut.

Avgränsningar:
Det sker processer för målgruppen hos de samverkande parterna som är viktiga att länka till,
i syfte att undvika dubbelarbete. Exempelvis den handlingsplan som finns i Region Kronoberg och i
länets kommuner där man arbetar övergripande med frågor kring psykisk hälsa.

Processuppföljning:
Processledaren rapporterar till styrgruppen. Processledare och styrgrupp rapporterar till
samordningsförbundets styrelse.

Implementeringsplan:
Under förstudiens slutfas har diskussioner förts kring vikten av att implementeringsplan finns med
från starten. Erfarenhet från andra förbund, som arbetar i processer, är att möjligheten till
implementering ökar väsentligt om de ingående parterna på något sätt bidrar med resurser redan
från början.
Redan under år 1 ska de samverkande myndigheterna/organisationerna verka för en framtida
implementering efter år 4.
Processledare och styrgruppen ska under år 1 att arbeta fram ett förslag på implementeringsplan

Riskanalys:


Risken är att processen tappar samsyn och samhandling om inte de deltagande
myndigheterna/organisationerna är aktiva och vill samverka.
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Risken är att processen inte blir beviljad medel av samordningsförbundet.



Risken är även att tidsåtgången är för snäv för att presentera och analysera resultatet av
utvecklingen av SamSIP och skapa förutsättningar för att starta i förstudien framtagen
modell – Kraften år 2.

Processbudget:
Denna processansökan bygger på helfinansiering från Samordningsförbundet Värend under första
processåret. Enligt beskrivningen under rubriken - Implementeringsplan, ökar möjligheten till
implementering, om samverkansparterna bidrar med resurser för vissa delar av verksamheten under
år 2-4 utifrån modell Kraften.
Hur finansieringen för år 2-4 ska lösas, är en fråga för parterna och Finsamstyrelsen att komma
överens om under år 1.
Budget – år 1
Personal inkl. telefon, dator
Processledare 1 x 100 %
Personal till samrådsgruppen och kostnader uppstart av SamSIP under år 1
(25 % personal per medlem)
Lokal
Hyra
El, städning, larm
Resor
Bilhyra, buss, tåg
Utvärdering

Kostnad
1 500 000 kr
600 000 kr
900 000 kr
50 000 kr
36 000 kr
14 000 kr
20 000 kr
50 000 kr

Kompetensutveckling
Planeringsdagar: personal
Kompetensutveckling: personal
Konferenslokal
Övrigt
Kaffe, fika
Summa

1 700 000 kr

Summa

1 700 000 kr

Förslag budget år 2-4
Personal inkl. telefon, dator
Processledare 1 x 100 %
Personal 6 x 100 %

70 000 kr
20 000 kr
30 000 kr
20 000 kr
10 000 kr

Kostnad
4 100 000 kr
600 000 kr
3 600 000 kr
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Lokal
Hyra
El, städning, larm
Resor
Bilhyra, buss, tåg
Utvärdering
Extern utvärdering
Kompetensutveckling
Planeringsdagar: personal
Kompetensutveckling: personal
Konferenslokal
Övrigt
Kaffe, fika
Summa

50 000 kr
36 000 kr
14 000 kr
20 000 kr
50 000 kr
70 000 kr
20 000 kr
30 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
4 300 000 kr

Uppföljning/Utvärdering:
Processen ”Samsyn och samhandling” kommer att följas upp via SUS (Sektorsövergripande
system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet) och
utvärderas genom så kallad lärande utvärdering.
Företrädesvis kan detta göras genom att använda metod som utvecklats i Indikatorprojektet, ett
nationellt framtaget verktyg för samordningsförbund eller annan form av följeforskning. Det
åligger styrgruppen att inledningsvis fatta beslut om vilken utvärderingsmetod, som ska användas.

Förbehåll:
Eventuell förändring av processinnehåll eller processavslut i förtid, kan initieras av både
Samordningsförbundet Värends styrelse och av processägare och ska kommuniceras sinsemellan.

Lagar och förordningar:
Samtliga samverkande myndigheter/organisationer ansvarar för att gällande lagar, förordningar,
föreskrifter och egna riktlinjer följs.

Underskrifter
_____________________________

_______________________________

_____________________________

_______________________________
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_____________________________

______________________________

______________________________
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