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Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet

Fortsättningsansökan 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
SamSIP som ett verktyg

Processägare:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg och kommunerna Alvesta, Lessebo,
Tingsryd och Växjö

Utvecklingsgrupp/Styrgrupp:
Utvecklingsgruppen består av chefstjänstemän med lokalt operativt ansvar eller personer med annan
ledande befattning som har mandat att fatta beslut. En ersättare för ordinarie styrgruppsmedlem skall
utses för att uppnå förväntad effekt av processen. Utvecklingsgruppen/styrgrupp har som uppgift:






att vara styrgrupp för de processer som finansieras av förbundet.
att ansvara för att utse processledare och skapa samsyn och gemensam bild av utmaningen
med målgruppens behov i fokus.
att driva arbetet framåt tillsammans med processledaren samt återkoppla och uppdatera om
processen i sin hemorganisation
Utvecklingsgruppen ansvarar för att utse representanter till referensgruppen

Referensgrupp
Verksamma som ingår i referensgruppen har en god kunskap om det området som processen berör.
Delaktighet och inflytande av människor med egen erfarenhet är viktiga och därför bör personer med
egen erfarenhet ingå i gruppen och ha koppling till medstyrning. Referensgruppens roll är:

 utredande genom att identifiera nuläget av det området processen berör samt skapa samsyn



kring en gemensam utmaning
att med sin kunskap lotsa processen i rätt riktning och vägleda processledaren att skapa en
önskad målbild kring den gemensamma utmaningen
förankra processarbetet till det verksamhetsområdet man tillhör

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
referensgruppen och utvecklingsgruppen/styrgruppen
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rapportera till utvecklingsgrupp/styrgrupp återkommande för beslut om processens riktning
sammankalla referensgrupp 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)

Startdatum/avslut:
Processen förlängs med start 190101 och pågår fram till 201231

Bakgrund:
Samordningsförbundet Värends styrelse fattade efter en genomförd inventering 2015 beslut om att
starta en förstudie för nyss nämnda målgrupp. Syftet var att finna en samverkansmodell som skulle
kunna appliceras lokalt i vår region. Utgångsläget i förstudien var rapporten från inventeringen där
det bland annat konstaterades att det fanns för få anpassade och förberedande insatser för personer
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det fanns också en otydlighet mellan parterna rörande
vem som bär huvudansvaret för målgruppen. Inventeringen visade också att för mycket fokus lades
på diagnos i stället för att lägga fokus på funktion och behov.
Förstudien inleddes i juni 2016. För att hitta goda exempel på samverkansmodeller riktade till
målgruppen genomfördes en nationell omvärldsbevakning. En projektverksamhet som besöktes var
”Närvårdsteam för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” i Uppsala, ett samarbete mellan
Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. Denna verksamhet blev förgrundsmallen för den
föreslagna verksamheten Kraften som förstudiens slutrapport presenterade. Kraften verkställdes ej
eftersom detta krävde en medfinansiering som parterna ej var beredda att ta. Därav tog processen
en ny riktning.
Utifrån inventeringen och förstudien som gjordes riktad till målgruppen startades processen
Samsyn och Samhandling 171201. Eftersom förstudien hade haft ett nationellt fokus ville
Samordningsförbundet Värend lokalt undersöka vilka insatser som erbjuds målgruppen samt hur
samverkan kring dessa individer fungerar med Kraften som en möjlig verksamhet. Den samordnade
individuella planen, SIP, skulle utvecklas till en SamSIP som därmed skulle ge Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan samma rättigheter och skyldigheter i att upprätta och deltaga i dessa möten.
En lokal överenskommelse gällande SamSIP upprättas under hösten 2018 och kommer träda i kraft
så snart alla medlemsparter ställt sig bakom den.
Styrgruppen beslutar också att processen skall använda sig av metoden Tjänstedesign. Åtta
individer med egen erfarenhet av myndigheters arbete och deras upplevelse av stödet de erbjuds har
följts och ligger nu till viss del som grund för processens fortsatta riktning.
En kartläggning med syfte att undersöka vilka insatser som erbjuds målgruppen och hur samverkan
fungerar har gjorts hos Samordningsförbundet Värends medlemsparter. Syftet med detta var att
finna redan idag fungerande samverkansstrukturer som skulle kunna utvecklas vidare. Även
Personligt Ombud Kronoberg och intresseorganisationer har besökts.
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Övergripande syfte/mål/målgrupp
1. 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 (NP). Målet är att målgruppen
ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete/egen försörjning
2. SamSIP är riktad till alla personer med behov av individuell samordning och processen skall
verka för att den når alla de målgrupper som den omfattar.

Processmål
Målet med processverksamheten är att:
 Befästa SamSIP som ett naturligt och kvalitativt verktyg hos Samordningsförbundet
Värends medlemsparter
 Finna effektiva arbetssätt riktade till personer med NP-svårigheter som inte kommer vara
aktuella för en utredning
 Att skapa en trygg och tydlig samverkansstruktur för övergången från skola till arbetsliv
 Kartlägga möjligheterna att vidareutveckla redan samverkande väl fungerande verksamheter
riktade till målgruppen

Effektmål:
Processen ska bidra till att de samverkande parterna upplever en ökad samsyn kring målgruppen.
Samsyn leder i förlängningen till samhandling. Detta kommer i sin tur att leda till att målgruppen
får rätt insats i rätt tid och därmed öka sina möjligheter att komma i egenförsörjning.

Arbetssätt/metoder:
Processledaren tillsammans med utvecklingsgrupp/styrgrupp och referensgrupp skall:







implementera, utbilda och utvärdera i den träffade lokala överenskommelsen gällande
SamSIP hos förbundets medlemsparter
mer djupgående kartlägga insatser som erbjuds i gymnasieskolan för målgruppen med syfte
att göra övergången från skola till arbetsliv mer friktionsfri.
Samordningsförbundet Värend skall följa arbetet gällande Delegationen unga till arbete,
DUA för att undvika arbete i parallella spår
undersöka möjligheterna att tillsammans med de yrkesverksamma inom det kommunala
aktivitetsansvaret, KAA, finna goda samverkansstrukturer för att underlätta övergången från
skola till arbetsliv för målgruppen
arbeta för att finna goda effektiva arbetssätt för personer utan diagnos men med svårigheter
inom NP-området för att säkerhetsställa att de får ta del av det stöd de är berättigade till
skall vidare fortsätta att använda sig av Tjänstedesign och kommer undersöka möjlighet att
följa individer med NP-svårigheter som fortfarande är inskrivna i gymnasieskolan.
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Avgränsningar:
Processen skall inte beröra personer som är aktuella för den Skolsamverkan som redan idag fin ns
mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och gymnasieskolan.

Processuppföljning:
SamSIP följer genomförandeplanen, se Bilaga1
Den kartläggande delen av processen följs främst upp genom det aktiva arbetet med
referensgruppen. Möjliga metoder i detta arbete kan till exempel vara Workshops, djupare
intervjuer med verksamhetsnära myndighetspersoner samt andra verksamma personer med
spetskompetens inom det aktuella området. Samtal med de elever som följs enligt metoden
Tjänstedesign indikerar också om processen följer en önskvärd riktning.
Under processtiden kommer processledaren rapporterar till utvecklingsgruppen/styrgruppen.
Processledare och utvecklingsgrupp/styrgrupp rapporterar i sin tur till samordningsförbundets
styrelse.

Implementeringsplan:
Utifrån de lärdomar och erfarenheter som ges utveckla tydliga samverkansstrukturer som inte är
personbundna. Det finns redan idag fungerande verksamheter där ett par av Samordningsförbundet
Värends medlemsparter är samlokaliserade. En väg för att möjliggöra en friktionsfriare övergång
från skola till arbetsliv skulle kunna vara att undersöka möjligheterna att vidareutveckla den redan
befintliga verksamheten. Detta skulle i framtiden ge alla medlemsparter en betydande roll för en
effektivare samverkan.

Riskanalys:




Risken är att processen tappar samsyn och samhandling om inte de deltagande
myndigheterna/organisationerna är aktiva och vill samverka.
Risken är att processen inte blir beviljad medel av samordningsförbundet.
Risken är att tidsåtgången är för snäv för att implementera, utbilda och utvärdera SamSIP
och samtidigt skapa förutsättningar för att finna fungerande samverkansstrukturer mellan
skola och arbetsliv.
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Processbudget:
Denna processansökan bygger på helfinansiering från Samordningsförbundet Värend under de två
processåren. Processledaren kommer arbeta med processen 75% av sin tjänst.
Processbudget för 2 år

Kostnad

Personal inkl. telefon, dator
Processledare 1 x 75%

800 000kr
800 000kr

Lokal
Hyra
El, städning, larm

50 000 kr
36 000 kr
14 000 kr

Resor
Bilhyra, buss, tåg, logi
Studiebesök, konferenser, marknadsföring

50 000 kr
20 000 kr
30 000 kr

Utvärdering och forskningsförankring

50 000 kr

Kompetensutveckling
Planeringsdagar: personal
Kompetensutveckling: personal

70 000 kr
20 000 kr
50 000 kr

Övrigt
Kaffe, fika
Medstyrning

15 000 kr
10 000 kr
5 000 kr

Summa

1 035 000 kr

Uppföljning/Utvärdering:
Uppföljning och utvärdering av SamSIP skall ske genom en avvikelserapportering ställt till
Samordningsförbundet Värend. Det åligger förbundet att sammanställa och aktivt driva
kvalitetsarbetet framåt med avvikelserapporteringen som utgångspunkt.
Indikatatorsenkäterna framtagna av Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, skall
användas i utvärderingen av SamSIP. Samordningsförbundet ansvar för att sammanställa resultatet
och utifrån det driva kvalitetsarbetet framåt.
Efter ett år skall en större genomlysning av resultatet genomföras med syfte att säkerställa att
verktyget används på ett sätt som gagnar den enskilde och myndigheterna. Referensgrupp för den
genomlysningen kommer vara Hälsofrämjande Etablering.

Förbehåll:
Eventuell förändring av processinnehåll eller processavslut i förtid, kan initieras av både
Samordningsförbundet Värends styrelse och av processägare och ska kommuniceras sinsemellan.
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Lagar och förordningar:
Samtliga samverkande myndigheter/organisationer ansvarar för att gällande lagar, förordningar,
föreskrifter och egna riktlinjer följs.

Underskrifter och datum/ort
_______________________________________________________________
Arbetsförmedlingen (signatur och namnförtydligande)

_______________________________________________________________
Försäkringskassan (signatur och namnförtydligande)

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Region Kronoberg (signatur och namnförtydligande)

__________________________________________________________________
______________________________________________________________
Alvesta kommun (signatur och namnförtydligande)

______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Lessebo kommun (signatur och namnförtydligande)

________________________________________________________________
Tingsryd kommun (signatur och namnförtydligande)

_________________________________________________________________
Växjö kommun (signatur och namnförtydligande)

_________________________________________________________________
Samordningsförbundet Värend (signatur och namnförtydligande)
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Bilaga 1

Genomförandeplan SamSIP
Bakgrund och syfte
Under 2018 har styrgruppen för processen Samsyn och Samhandling som drivs av Samordningsförbundet
Värend arbetat fram en lokal överenskommelse gällande SamSIP. I styrgruppen ingår representanter från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Kronoberg, Alvesta kommun, Växjö kommun, Lessebo
kommun och Tingsryds kommun.
Bakgrunden till överenskommelsen är den inventering och förstudie som gjordes riktad till unga med
svårigheter eller misstanke om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Dessa visade ett ökat behov av
samverkan myndigheter emellan för att på ett mer kvalitativt sätt möta de individer som är i behov av
samordning. Efter beslut av styrgruppen har målgruppen breddats och rör nu alla individer som är i behov av
samordning där den ordinarie samverkan inte är tillräcklig.
Överenskommelsen innefattar en öppning för samtliga medlemsparter att initiera och driva
samverkansärenden med SamSIP som verktyg.

Uppstartsfas, september till december 2018
När överenskommelsen är undertecknad av alla parter besöker Samordningsförbundet Värend under
medlemsparterna ute på exempelvis APT för att informera om den lokala överenskommelsen och vad den i
stora drag kommer att innebära.
Parallellt med detta planerar Samordningsförbundet Värend en pilotgrupp för Samverkanutbildning för
medarbetare inom förbundet. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om varandra och stärka
samverkan. Genom att öka kunskapen kring andra myndigheters arbete och möjliga insatser lägger vi också
grunden till att rätt myndighet kallas till SamSIP. SamSIP kommer ligga som ett eget utbildningstillfälle med
innehållet:


Bakgrund och sammanhang (Lagar som styr och syfte med SIP)



SIPfilmen



Den lokala överenskommelsen gällande SamSIP (rättigheter och skyldigheter,
avvikelserapportering,)



Livsområden



Mötesteknik

Pilotgruppen för samverkansutbildningen startar i december 2018.
Samordningsförbundet kommer tillhandahålla all relevant information och aktuella dokument på hemsidan
www.sfvarend.se På hemsidan finns även instruktioner kring avvikelsehantering.
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Första året 2019
Förutom att Samordningsförbundet Värend fortsätter besöka medlemsparterna erbjuds en utbildningsinsats
utöver den som ligger i samverkanutbildningen. Detta för att nå en större mängd medarbetare och bredda
kompetensen kring SamSIP.
Koordinatorerna i Hälsofrämjande etablering kommer använda sig av SamSIP i sitt arbete.
Samordningsförbundet Värend följer också arbete som sker kring SIP i det länsövergripande forumet inom
Hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Dessutom håller sig Samordningsförbundet Värend uppdaterade
kring det nationella arbetet med SIP.
Samordningsförbundet Värend kommer kontinuerligt följa upp och utvärdera arbetet med SamSIP. Detta
sker genom de enkäter som Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, har tagit fram. I slutet på
2019 kommer en mer omfattande utvärdering kring SamSIP ske. Samordningsförbundet Värend kommer
genomföra intervjuer och sammanställa avvikelserapporter.

Andra året 2020
Utifrån vad den mer omfattande utvärderingen visar kommer Samordningsförbundet Värend lägga fokus på
att bibehålla och öka kvalitén och användandet av SamSIP. Upplevs det finnas okunskap och osäkerhet kring
användandet av SamSIP kommer ytterligare utbildningstillfällen planeras.
Under den sista halvan av 2020 kommer ett stort fokus läggas på utvärdering för att kunna ta ställning till
om den lokala överenskommelsen skall förlängas. Senast 201130 skall en förlängning av överenskommelsen
träffats.

Växjö 2018-11-06
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