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Bilagor upprättas avseende avtalsunderlag och externa projektförslag 

ett sätt att finansiera rehabilitering och ett sätt att arbeta 

 
för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att arbeta och  

tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. 

  

Samverkande professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet 

arbetssätt och synsätt på individens aktivitetsförmåga och olika behov 

- Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus 
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1. GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR  
 

Sjuhärads samordningsförbund hel- eller delfinansierar olika insatser på olika platser.  

Lag om finansiell samordning (2003:1210) och förbundsordningen reglerar vad som görs.  

Mycket får utföras inom ramarna för förbundet och behoven är stora, men medlen är begränsade. 

Statens tilldelning regleras genom en fördelningsmodell till landets olika förbund och därutöver 

svarar övriga parter upp med motsvarande del och som komplement får tex projekt bedrivas med 

andra finansiärer. Parterna som tillsammans bildar förbundet har kvar ansvaret för individärendena, 

och myndighetsutövande inom respektive grunduppdrag, och förbundets insatser kompletterar dem.  

 

Prerehabilitering   
Deltagare kan som tidigare remitteras från olika hemkommuner till förbundets alla gemensamma 

insatser oavsett var dessa är belägna, men grundtanken är att kunna få stöd på hemmaplan, särskilt i 

den förberedande fasen. För att varje presumtiv deltagares behov ska ha liknande förutsättningar att 

bli tillmötesgångna oavsett deltagarens geografiska hemvist finns därför ett prerehabiliterande 

basutbud i alla kommuner. Det är verksamhet som ska göra deltagare redo att ta del av parternas 

egna insatser. Efter den förberedande fasen, när individen har större möjligheter till att förflytta sig, 

kan vissa aktiviteter erbjudas i samverkan på en gemensam plats. 

 

Parternas uppdrag kommer alltid i första hand.  
Den nationella medelstilldelningen är begränsad och allt fler förbund bildas och önskar tilldelning. 

Ofta krävs insatser från flera parter samtidigt och då är det viktigt att Försäkringskassan får utöva 

sitt samordningsansvar. Det gäller även för personer utan sjukpenninggrundad inkomst. För dessa 

s.k. nollklassade personer som uppbär ekonomiskt bistånd blir det viktigt att Socialtjänsten 

uppmärksammar Försäkringskassan på individens behov av samordnade insatser. Tillsammans tar 

man då initiativ till att stödja individen till effektiv rehabilitering och egen försörjning. Detta och 

liknande arbetsformer är sådant som kan anföras genom samordningsförbundet, men kostnaderna 

faller i första hand på respektive inblandad part.    

 

Kompletterat av extern finansiering 

Olika EU-program och exempelvis Allmänna Arvsfonden kan projektfinansiera insatser riktade till 

den målgrupp som förbundet är till för. Förbundet är en lämplig projektägare då samtliga parter kan 

göra ett hållbart åtagande som bygger på gemensamt ägande och ansvarstagande.  

Målgrupp:  
De av Sjuhärads innevånare, 16-64 år, som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsinsatser, dvs som har behov av två eller fler parters stödformer eller löper stor risk att 

blir beroende av flera samhällsinsatser om inte förebyggande insatser tillgängliggörs. Individerna i 

målgruppen har ofta sammansatta svårigheter (kombinationer av medicinska, psykiska, sociala 

och/eller arbetsmarknadsrelaterade), eller diffusa problem i gråzonen mellan parternas olika 

ansvarsområden. Insatserna koncentreras till dem som bedöms kunna stå till arbetsmarknadens 

förfogande inom upp till 18 månader samt unga vuxna/ungdomar.  

För att individen skall ha förutsättningar att på bästa sätt tillgodogöra sig rehabiliteringstiden skall 

följande kriterier uppfyllas oavsett inriktning:  

- Försörjning och bostad ordnad 

- Barnomsorg ordnad i förekommande fall 

- Kommunikationsmöjlighet, att ta sig till och från verksamheten 

- Relevant språkförståelse för att beräknas kunna tillgodogöra sig rehabiliteringen  

- Inget aktivt pågående missbruk (droger, alkohol eller tabletter som hindrar rehabiliteringen) 
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Lokal behovsinventering   

Målgruppsinventering sker genom parternas handläggare, genom strukturella kartläggningar av 

specifika grupper eller t.ex. genom behov som uppmärksammas i dialog med verksamheter. 

Regleringsbrev och nationella utlysningar kan uppmärksamma vissa grupper som då prioriteras. 

Unga med aktivitetsersättning skall för närvarande vara prioriterade och extra fokus riktas till de 

personer som har psykisk ohälsa. Detta innebär bland annat att verksamheterna skall ha kunskap 

och metoder som särskilt tillgängliggör utbudet för prioriterade grupper.    

 

Implementering: 

Förbundets samverkansformer ska gynna ett långsiktigt samhällsnyttigt arbete hos parterna. 

Samverkan ska fungera bättre strukturövergripande över tid. Arbetsformer och metoder som visat 

sig framgångsrika ska därför implementeras hos berörda parter och inkluderas som ordinarie 

arbetssätt. För finansierade aktiviteter ska istället en öppenhet finnas för att pröva nytt. 

I samband med utformning av nya idéer ska vikt läggas vid vilka framgångsfaktorer och 

tidsintervall som skall utgöra kriterier för övergång till ordinarie verksamhet. 

 

2.VERKSAMHETSSTRUKTUR 
 

Alla aktiviteter som utförs i de olika samordningsförbundens regi följs upp nationellt. För detta 

nyttjas en gemensam kategorisering (i SUS, sektorsövergripande uppföljningssystem). Förbundets 

insatser delas därför i individinriktade eller strukturövergripande och respektive underkategorier. 

 

Individinriktade insatser:  

Merparten av förbundets verksamhet riktas direkt till målgruppen, och förutsätter individens aktiva 

deltagande. Olika aktiviteter kan kombineras och tillsammans forma ett individuellt anpassat flöde 

för de deltagande. Arbetslinjen ska vara tydlig i alla insatser som förbundet beställer och 

finansierar. Syftet är att nå och kunna mäta ett resultat för den enskilda individen efter insats. Vissa 

insatser registrerar med personuppgifter, andra mäter endast antal deltagande män/kvinnor.  

 

Kartläggning: Exempelvis utredning och bedömning av individers behov av rehabiliteringsinsatser. 

Syftet är att identifiera det individuella behovet av fortsatt stöd. 

Förberedande: Syftar till att förbereda individen för ”nästa steg” i återgång mot arbete. Kortsiktigt 

behöver alltså inte målet med insatsen vara att individen nödvändigtvis behöver gå ut i arbete, utan 

att individen på sikt ska ut i ett arbete, men först behöver förberedas eller rustas för detta.  

Rehabilitering till arbete eller utbildning: Insatser som syftar till att föra individen åter till arbete 

eller till utbildning eller motsvarande och/eller i övrigt minska uttaget av offentlig försörjning.    

 

Förebyggande: Insatser som syftar till att förhindra att individer hamnar i utanförskap, arbetslöshet 

ohälsa etc. 
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Strukturövergripande insatser: 

För att öka kunskapen om och bättre kunna stödja olika gruppers behov av arbetslivsinriktad 

rehabilitering kan viss verksamhet styras till strukturövergripande insatser.  

 

Kartläggning: Exempelvis kartläggning av sjukskrivningsmönster och/eller utredning kring vilka 

rehabiliteringsinsatser som framöver är behövliga för grupper av individer. Även kartläggning av 

personalens behov av utbildning/kompetensutveckling i syftet att identifiera ev. kommande insatser. 

Utbildning: Insatser av gruppkaraktär som exempelvis konferenser, utbildningar och information... 

Dialog och kommunikation: Fördjupade insatser mellan flera myndigheter i syfte att sprida 

information, förenkla processer, gemensam kompetenshöjning, underlätta det gemensamma arbetet etc. 

 

 

3. MÅL  
 

För förbundet  

God ekonomisk hushållning med tillräckligt eget kapital (2000tkr) för handlingsfrihet och 

oförutsedda händelser. 

Enkel, transparent organisation med så lite medel som möjligt till administrativ överbyggnad.  

 

Övergripande, långsiktigt mål 
Effektiv användning av samhällets resurser genom samordnade bedömningar och insatser.  

Förbundets verksamhet ska vara välkänd externt och inom parternas organisationer. 

 

3.    Eventuell extern 

finansiering och projekt 
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Mål för Individen 
Målgrupp                                          Insatsform       Mål 

Långtidssjukskrivna, 

Aktivitetsersättnings- mottagare, 

Långtidsarbetslösa  

 

i kombination med 

funktionsnedsättning och/eller 

annan problematik  

Förberedande  Ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i 

samhället, ökad självkänsla och själv-

förtroende, förbättrad hälsa och livskvalitet. 

Kartläggande Bedöma hinder/begränsningar, 

resurser/förutsättningar och (öka) 

aktivitetsförmåga.  

Öka sannolikhet för välriktade resurser.  

Rehab Arbete Ökad grad av långsiktigt hållbar 

egenförsörjning genom arbete eller studier. 

Ökad disponibel inkomst. 

Unga mellan studier och arbete. 

Sysselsatta i riskzon för 

långtidssjukskrivning eller 

arbetslöshet på grund av ohälsa  

Förebyggande Behålla egenförsörjning, aktivitetsförmåga 

och delaktighet i samhället. 

Behålla eller öka hälsa och livskvalitet. 

 

För verksamheterna  

Ökad samverkan mellan parterna. Verkningsfulla metoder och rutiner med tydlig styrning och 

mätbara ekonomiska ramar och kvantitativa mål.  

 

För samhället 

Minskade sjuktal och minskad andel personer i arbetsför ålder beroende av offentlig försörjning.  

Fler förvärvsarbetar. 

 

Uppföljning av måluppfyllelse:  

För varje insats som finansieras av förbundet rapporteras kontinuerligt in- och utflöden samt resultat 

i SUS, sektorsövergripande uppföljningssystem. Från detta system hämtas sammanställningar för 

uppföljning lokalt, regionalt och nationellt. Dels förekommer komplett registrering av deltagare i 

individinriktade åtgärder, dels anonym registrering som endast mäter antal och könsfördelning.  

Vad som registreras beror på om avsikten är att direkt påverka försörjning och eller vidare studier.  

 

Utbildningsinsatser och annat strukturövergripande mäts generellt endast med antal. 

Vissa verksamheter använder därutöver enkäter för ytterligare uppföljning av mjuka värden. 

Budgetens finansiella och verksamhetsmässiga mål följs upp tertialvis, enligt huvudmännens beslut 

om rapporter och mätningar, samt vid årets slut.  

 

Effekter är inte alltid mätbara ur deltagarperspektiv direkt i samband med avslutad insats, men varje 

verksamhet lämnar också självvärderingsrapporter. Förutsättningar, genomförande och resultat 

kopplas till deltagar- personal- och organisationsperspektiv. Periodens fördelning av remittenter, 

kösituationer, nya/aktuella konkreta svårigheter inventeras. Även periodens insikter kring 

framgångsfaktorer, metodförändringar och övriga aktörer/externa händelser som påverkat 

genomförande av verksamhet rapporteras tillsammans med de ”mjuka värden” och samverkansmål 

som ej är mätbara i sus. 

 

Syftet ska vara att finna samband mellan insatser och resultat. Erfarenheter ska vid gott utfall kunna 

spridas till andra verksamheter, förbund och/eller implementeras helt eller i delar av parternas 

organisation. Uppföljningar, nyheter och utvald verksamhetsinformation presenteras några gånger 

per år i informationsbrev riktade till medlemmar och de personer som individuellt eller 

professionellt önskar ta del av det.  
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4. PRIORITERADE INSATSER 2016 
Förbundsfinansierade verksamheter presenteras nedan under den kategori som de SUS-registreras. 

Notera att en verksamhet ofta kan bidra till flera moment. De registreras under den rubrik som är 

vanligast förekommande, eller huvudsaklig inriktning. Lokala variationer av respektive aktiviteter 

kan förekomma även om de visas inom samma verksamhetskategori.  

 

Personer som är – eller riskerar att bli – beroende av två eller flera myndigheters insatser, kan 

remitteras/ansöka om deltagande i valfri aktivitet, oavsett i vilken Sjuhäradskommun personen är 

hemmahörande. Möjlighet till ersättning av reskostnader kan förekomma men utlovas inte generellt. 

Det varierar med deltagarens form av försörjning. 

 

Den som är sjukskriven skall alltid remitteras genom Försäkringskassan som har samordnings-

ansvar gentemot varje sjukskriven person (oavsett om sjukpenning utbetalas eller inte) 

 

De flesta insatser tillämpar individuell start med kontinuerligt intag även då det är en gruppaktivitet. 

I vissa grupper är det flera deltagare, i andra färre och inga verksamheter är riktigt lika varandra.  

Mer information om respektive insats, kontaktuppgifter, ansökningsblanketter med mera finns på 

www.samverkanvg.se under Samordningsförbund; Sjuhärad.(”Antal deltagare” innebär antal personer 

som under året beräknas dra nytta av verksamheten och är den siffra som anges i uppföljningar.) 

4.1 Individinriktade insatser:  

 

Kartläggning:  

 

OLIKA FORMER AV LOKALA TEAM FÖR SAMVERKAN 

Parterna avsätter tid till olika former av lokala team som en väg in lokalt, som grund för att minska 

rundgång och tillse att parternas egna uppdrag verkligen samordnas. Det finns team som är 

kopplade till specifik vårdcentral men även team utan denna koppling.  

 

Vid vårdcentral formerar och bekostar parterna inom sina respektive uppdrag team där myndigheter 

i samverkan kan möta vården. Teamens målgrupp avser individer med nedsatt prestationsförmåga 

och mångfacetterad problematik som har behov av gemensam planering avseende medicinsk 

behandling, rehabilitering och försörjning. Två team möts vid olika vårdcentraler i Borås och vid 

efterfrågan kan fler myndighetsteam bildas för utsatta grupper.  

Antal deltagare registreras av Försäkringskassan inom tvåpartsfinsam.  

 

I team utanför vårdcentral tar de emot remisser, säkerställer målgruppstillhörighet och definierar ett 

gemensamt önskat uppdrag för att stödja utveckling av individens resurser. De lokala 

uppdragsteamen tillser att eventuell ersättning/försörjning följer enskild individ som deltar. 

Med ett begränsat urval av bakgrundsinformation och ett tydligt formulerat uppdrag hänvisas 

deltagare till utvald utförare som efter uppdraget har en anvisad handläggare som inväntar svar. 

Prerehab-insatser som samordningsförbundet bekostar är generellt 12 veckor. 

 

Om det lokala uppdragsteamet finner det lämpligt kan samma person återanvisas för ett 

efterföljande uppdrag och en ny period hos samma eller annan utförare. Teamen öppnar upp för god 

kontroll av eventuell kösituation och lokala varianter av utbud vid sidan av myndigheternas egna 

och förbundsgemensamma. Möjlighet kvarstår för varje part att remittera till vald verksamhet. 

Processtöd kopplas till samtliga team och gemensamma checklistor, rutiner etc. formas.  

Uppföljning av lokal samverkan är återkommande som ärende vid varje styrelsemöte. 

http://www.samverkanvg.se/
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Förberedande:  

 

AKTIV HÄLSA  

Lokalt utbud av friskvård av skilda slag som omfattar motion och sociala aktiviteter. 

Vattengymnastik, promenader, stavgång och gym är exempel på aktiviteter att kombinera i en  

12 veckors deltagandeperiod. Kom-igång för personer som varit inaktiva länge och riskerar 

utanförskap och passivisering.  

 

 Plats Antal deltagare Förbundsmedel, tkr 

BOLLEBYGD 20 75 

BORÅS 100 600 

HERRLJUNGA 20 75 

MARK 50 175 

SVENLJUNGA 20 75 

TRANEMO 20 75 

ULRICEHAMN 40 150 

VÅRGÅRDA 20 75 

 

 

TRANSNATIONELL PRAKTIK 

Perioder om inledande kurser i Sverige och därefter praktik i utlandet samt efterarbete enligt två 

olika projektmodeller (tre respektive åtta veckors utlandspraktik). Biljetter, uppehälle etc bekostas 

genom förbundet. Personalresurser i samband med resa ”Över gränserna”, som är en implementerad 

del av tidigare projekt Krut, samordnas med och sker inom utrymmet för annan verksamhet.  
Space är ett ESF-finansierat projekt vars direkta medfinansiering kostar 400tkr fördelat över hela 

projektperioden. Se vidare beskrivning under 4.3 Externa insatser. 

 

Plats Antal deltagare Förbundsmedel tkr 

Över gränserna 10 300 

SPACE 12 100 

 
GRÖNA VÄGEN  

Verksamhet för personer med stressrelaterade problem, s.k. grön rehabilitering, med arbetsträning i 

form av odling mm i växthus och trädgård utan produktionskrav. En lugn miljö och små grupper. 

Naturupplevelser, samtal individuellt och i grupp samt olika tema och friskvårdsaktiviteter 

kompletterar trädgårdsterapin. Avgränsning av målgruppen råder genom att deltagande riktas till 

personer med stressrelaterade besvär. Deltagande beräknas pågå 12 veckor 

 
BYGGSTENEN  

Dagliga, individuellt anpassade aktiviteter i olika stationer kopplade till vintagebutik. Olika former 

av arbetsträning varvas med teori, kreativt skapande och coachande samtal för att hållbart öka 

individens aktivitetsförmåga och kartlägga individens helhetsbehov. Deltagande beräknas pågå 12 

veckor.   

NY KRAFT i Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Ulricehamn & Vårgårda  

Lågtröskelaktivitet med individuellt valbara aktiviteter upp till halvtid för individer som initialt har 

låg aktivitetsförmåga. Individuella samtal, gruppcoaching, föreläsningar, samhällsorientering, 

kreativt skapande och andra aktiviteter enskilt eller i grupp är basen i insatsen 
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UNGA VÄGVAL i Borås  

Aktivitet i mindre grupp   för de individer som behöver extra stöd i sin rehabilitering mot arbete. 

Gruppen har aktiviteter kompletterat med individuella insatser.  

FÖRSTA STEGET i Borås  

Individuellt coachande arbetsstöd för sjukskrivna med ersättnings via Försäkringskassan (SGI) eller 

försörjningsstöd som bedöms ha framtida arbetsförmåga att tillvarata.  Stödet följer individen 

genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning. Första steget innefattar kartläggning i 

max 1 månad och därefter aktiviteter i ca 2-4 månader.  

K PLUS i Borås 

Individuellt coachande arbetsstöd för unga med aktivitetsersättning som bedöms ha framtida 

arbetsförmåga och därigenom inte är aktuella för permanent sjukersättning . Stödet följer individen 

genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning. Kontinuerliga flerpartssamtal och 

individuell handlingsplan följs upp och revideras under de maximalt 12 månader som individen 

deltar i K plus. 

JOBB RESURS i Borås   

Verksamhet för personer vars kapacitet beräknas understiga 25% men som bedöms vara i ett 

vägskäl mellan fortsatt arbetsrehabilitering med potential till ökad arbetsförmåga eller om 

personens resurser enbart bör tas tillvara genom sysselsättning. Förberedande verksamhet som 

indikerar om det finns förutsättning för att gå vidare i fortsatta arbetsrehabiliterande åtgärder.  

K20 i Borås  

Sex veckor motivationshöjande och vägledande gruppaktivet för ungdomar. Gruppen har planlagda 

aktiviteter varje dag och kombineras med aktiviteter utifrån individuell plan.  Aktiviteten föregås av 

inspirationsvecka för att fånga upp de ungdomar som kan gå direkt till praktik/arbetsträning och de 

deltagare som skall ingå i K20. 

 

Plats Antal deltagare Förbundsmedel, tkr 

BOLLEBYGD, Ny Kraft 18 430 

BORÅS, Gröna Vägen  50 1200 

BORÅS, Första Steget 50 1150 

BORÅS, K plus 30 1150 

BORÅS, Jobb resurs 15  550 

BORÅS, K20 30 550 

BORÅS, Unga vägval, 40 550 

HERRLJUNGA, Ny Kraft 20 471 

MARK, Ny Kraft 80 1797 

SVENLJUNGA, Ny Kraft 20 532 

TRANEMO, Byggstenen 24 607 

ULRICEHAMN, Ny Kraft 50 1211 

VÅRGÅRDA, Ny kraft  25 578 
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Rehabilitering till arbete eller utbildning:  

 

FRAMSTEGET i Borås  

Veckovisa föreläsningar och/eller aktiviteter med inriktning på arbetsmarknadskunskap för att hitta, 

få och behålla jobb. Tex hur att nå dolda jobb, nyttja annorlunda jobbforum, speeddating etc. 

Tematiska föreläsningar om kultur, jämställdhet etc kan också förekomma. 

Denna verksamhet används i kombination med andra aktiviteter och tar emot inresande deltagare 

från samtliga kommuner. Endast mätning i form av antal kvinnor och män, anonymt registrerade. 

 

 Plats Antal deltagare Förbundsmedel, tkr 

BORÅS 250 100 

 

 

4.2 Strukturövergripande insatser:  
  

 

Utbildning: 
 
SOCIALA FÖRETAG  
Erbjudande om coachande administration och utbildningar riktat till sociala företag fortgår om de 

sociala företagen samtidigt gör ett eget åtagande genom att delbetala nyttjandet. Avsikten med 

stödet är att de sociala företagen genom samverkan utvecklar en stabil plattform för att leverera 

efterfrågade tjänster som till så hög andel som möjligt utförs av den direkta målgruppen.  

 

Plats Antal deltagare Förbundsmedel, tkr 

Sjuhärad 30 500 

  

 

Dialog och kommunikation: 
 

LOKAL MÖTESPLATS, SAMORDNINGSFÖRBUNDETS DAG I SJUHÄRAD 

Samordningsförbundets dag arrangeras som en lokal mötesplats för att gynna kommunikation 

mellan inblandade professioner och organisationer. Mötet används som bas för att sprida kunskap 

om förbundets insatser och samtidigt öppna upp till dialog om lokala behov. Kombineras med 

allmännyttiga föreläsare och samråd om budget och verksamhetsplan.  

Samverkan kan komma att ske med andra lokala mötesplatser för att förstärka förbundets budskap. 

 

PROCESSTÖD 

Kansliet lägger personalresurser på att tydliggöra hur gränserna mellan de olika myndigheterna 

tangerar varandra. Målet är ökad acceptans för varandras uppdrag och kompetens samt skapa rutiner 

och flöden i hur samverkan och samarbete skall ske.   

 

En viktig frågeställning i detta handlar om att kvalitetssäkra rätt mängd information mellan 

remittent och utförare, samt att rätt insats ges i rätt tid, eller att ett mer precist uppdrag kan formas, 

med tillvaratagande av befintlig information.   
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DIALOG MED ANDRA SAMVERKANSAKTÖRER 

Kansliet samverkar med olika aktörer kring tex målgrupperna Unga vuxna i utsatt situation, 

personer m psykisk ohälsa samt personer med funktionsnedsättning för kunskapsutbyte och 

effektiva utföranden. Närvårdssamverkan har strukturerad samverkan mellan kommuner och vård, 

Kommunalförbundets frågor om välfärd och utbildning förenar kommunerna och FoU har 

exempelvis gemensamma arenor med Försäkringskassan kring brukare där utbyte och kännedom 

om varandras processer förenklar för involverade. 
 

Plats Antal deltagare Förbundsmedel, tkr 

SJUHÄRAD 200 200  

 

 

4.3 Externa Insatser (Individinriktat och/eller Strukturövergripande)  

 

Verksamhet i form av projekt med externa finansiärer och förbundet som ägare har visat sig vara ett 

framgångskoncept. Vissa förbundsmedel medfinansierar direkt och/eller i kombination med andra 

eventuella projekt.   

 

Nedan beskrivs tre aktuella projekt: 

 

SPACE  

 

“Swedish Project for internship Abroad – in Cooperation with Europe”, ett transnationellt projekt 

som beviljats finansiering från ESF (dnr 2015/00257) från  2015-11-01 till 2018-10-30. 

 

 Projektet riktas till ungdomar 18-30 år som löper hög risk att livet ut blir beroende av omfattande 

samhällsresurser om inte aktiva insatser tillgängliggörs. Ungdomarna kommer att få direkta insatser 

och samtidigt kommer projektet att verka för attitydpåverkan som förbättrar tillgänglighet, 

jämställdhet och mångfald. 

 

Projektet inleds med en analys och planeringsfas i 9 månader som syftar till att förbereda ett 

effektivt genomförande.  

 

Genomförandefasen omfattar 24 månader då olika perioder av utlandspraktik sker i syfte att 

förbättra möjligheterna till arbete och studier samt stärka självkänsla för de unga kvinnor och män 

som har en sammansatt problematik, varav psykisk ohälsa ofta är en bidragande faktor. Även 

deltagare från andra länder kan utbyta erfarenheter med deltagare och de mångfalt fler som ta del av 

positiva effekter som återvändande personer ur målgruppen beräknas sprida. 

 

Minst 40 personer tar aktiv del i SPACE genom förberedelser och utlandspraktik som följs upp efter 

individuella förutsättningar.    
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SPACE in Action  

Förbundet har ansökt hos Arvsfonden om kompletterande finansiering för de delar av projekt 

SPACE som ska ske i Sverige. Med stöd av Arvsfonden skulle förbundets egenkostnader för 

projektet minska och förbundet kan då komplettera projektet med processledning kring 

ägarsamrådets önskemål gällande anställningar som medel för kompetensutveckling. 

(kvalitetsutveckla formerna för dessa anställningar och utöka den volym som kommunerna idag 

tillhandahåller.)  

 

Den passiva bidragsdelen till deltagare inom SPACE kan genom detta komplement bytas mot aktiva 

anställningar för minst tolv ungdomar med sammansatta problem och funktionsnedsättning samt 

någon form av mentorskap till ytterligare unga som får ta del av deras erfarenheter. Se vidare 

projektansökan, vars tidsomfattning önskas vara samma som SPACE . 

 

POINT - Påverkan, Offentligt, Ideellt och Näringsliv Tillsammans  

Är en ansökan att med medel från ESF göra insatser som underlättar övergångarna till arbete för 

kvinnor och män som står särskilt långt från arbete. Detta önskas ske genom nya verktyg, som en  

manual, med effektiv stegförflyttning, samt genom att skapa positiva associationer till inkludering 

av den extra utsatta målgruppen på ett sätt som är helt nytt för Sjuhärad.  

Metoder som ACT mot psykisk ohälsa och Supported Education vilket ännu inte fått spridning i 

Sjuhärad beräknas kunna ingå.   

 

Målet är också att den positiva och inkluderande attityd som förenar människor kring fotboll och 

föreningsliv ska leda till en positiv och bred attitydpåverkan i relation till arbetsgivare och 

medarbetare i såväl offentlig sektor som övrigt näringsliv.  

Transnationella inslag för samman personer ur olika samhällsgrupper kring tema som kopplas till 

såväl studier som arbete och föreningsliv samt socialt ansvartagande.  

 

Målgruppen är kvinnor och män, i Sjuhärad, som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden, är 

mellan 15-64 år och som har utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning.  

 

Projektet kommer om det beviljas att pågå under perioden 160201–190131 och inleds med en 

tremånaders analys- och planeringsfas och avslutas med en tvåmånaders uppföljningsfas. Den 

deltagarinteraktiva genomförandefasen däremellan beräknas rymma 900 deltagare ur målgruppen 

som erbjuds aktiviteter enskilt och i grupp utifrån varje individs individuella behov och planering. 

Metoder utvecklas och prövas för att stärka individen att se sina möjligheter, få dem att våga 

utmana egna och samhällets normer, bygga motivation till kompetensutveckling och studier samt 

tilltro till den egna förmågan. Samtidigt skall projektet få arbetsgivare att öppna upp sina 

arbetsplatser, ge stöd och kompetetensutveckling till handledare så att personer ur målgruppen, 

oavsett kön, funktionsnedsättning eller bakgrund skall kunna ses som reell kompetens på 

arbetsmarknaden.  

 

 

Plats Antal deltagare  Information och medel 

SJUHÄRAD Se resp. projektplan för SPACE: 400tkr totalt över tre år,. 100tkr 

av detta avsatt för 2016 enligt 4.1.  

för POINT: 3867tkr över tre år, vilket 

kalkyleras genom schablonöverskott som inte 

belastar förbundets egna medel. 

 (Därutöver kan marginella skillnader uppstå 

som ej medges inom projektens budget)  
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Utökad Verksamhetsram, med anledning av behov kring Nyanlända 

 

Med kort varsel har staten möjliggjort en ökning av budget för Sjuhärads samordningsförbund med 

flera förbund. Möjligheten till denna ökade statliga ram kommer de nuvarande förbunden tillgodo 

under 2016 när flera kommuner/nya förbund befinner sig i ett uppstartsskede. Fler nya kommuner 

tillkommer under 2017. Detta kan innebära minskad statlig tilldelning per förbund från 2017, 

beroende på hur stor statlig medelstilldelning som anslås.  

 

I projektmöten och beredning lyfts hur nyanlända personer ofta hamnar särskilt långt från arbete 

och konsumerar stora resurser från förbundets ägarparter istället för att få bidra i arbetslivet.  

 

Möjligheter till nydanande verksamheter skulle kunna skapas inom förbundets ramar. Nya 

verksamheter skulle kunna bidra till integration i arbete och minska belastningen på såväl 

vårdcentraler som hos kommunernas socialtjänst samt i övrigt stödja de uppdrag myndigheterna 

verkar för. Arbetsförmedlingen har tex upplevt framgång när Hälsoskolor prövats som koncept för 

nyanlända och fler exempel på insatser för målgruppen finns från andra samordningsförbund med 

allt från självhjälp genom ACT till specialistinsatser för Kris/Trauman.  

 

Samordningsbehoven för nyanlända ökar och föranleder förbundet att utöka budgeten för att aktivt 

kunna tillmötesgå gruppens behov, utan att i förväg ha preciserat inriktning av kommande insats.   

Vikten av att möta den ökade psykiska ohälsan i gruppen nyanlända med kris- och traumareaktioner 

har uppmärksammats. Behoven kan uppfattas olika och en möjlighet är att differentiera insatser lite 

på det vis som skedde i Krut om det visar sig att behoven är lite olika på olika platser.  

 

Borås Stad tillhandahåller (utan kostnad för förbundet) en utredare som samordnar parternas 

önskemål och tar fram ett konkret förslag på verksamhet för att möta målgruppens behov.    

Snarast efter att utredningen är genomförd och förslag om ny aktivitet/åtgärd framarbetats kommer 

styrelsen att fatta beslut om inriktning av dessa utökade medel för år 2016. 

 
Plats Antal deltagare  Information gällande åtgärd 

SJUHÄRAD Enligt utredning 

som inleds hösten 

2015 

Individinriktade eller strukturövergripande,  

Total utökad budgetram 2398tkr enligt plan 
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5. STYRNING, LEDNING OCH ADMINISTRATION 
 

Styrelsen beslutar om mål och riktlinjer samt hur de medel som står till förfogande skall användas. 

Fyra semi-lokala beredningsgrupper stödjer tillsammans med kansliet verksamhetsberedning och 

bidrar i utveckling enligt styrelsens direktiv.  Gruppen består av tjänstemän på ledningsnivå från 

vardera av kommunernas socialtjänst tillsammans med en representant från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Närhälsan för varje delområde. Borås utgör en egen grupp medan Bollebygd 

och Mark samverkar parvis liksom Herrljunga och Vårgårda. Svenljunga-Tranemo-Ulricehamn 

utgör med tre kommuner ytterligare ett gemensamt beredningsområde. I beredningsmöten inbjuds 

utöver dessa beställande representanter även ansvariga utförarrepresentanter.  

 

Förbundschef bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut och företräder samordningsförbundet 

på tjänstemannanivå samt verkar tillsammans med processledare över hela området.  

Processledare stödjer respektive lokal samverkan, övriga verksamheter och hanterar tillsammans 

med förbundschef övriga aktuella strukturövergripande insatser, kartläggningar etc. 

Administrativ personalresurs finns på deltid på kansliet och viss gemensam uppföljning genom SUS 

och hemsidesinformation delfinansieras därutöver tillsammans med övriga förbund i regionen. 

Ytterligare kanslifunktioner kommer att stå i relation till behov vid eventuella projekt.  

 

Utöver att arrangera lokala konferenser genom projekt och/eller ordinarie verksamhet bekostas visst 

deltagande i nationella och regionala konferenser. Personal i verksamheter och kansli samt styrelse 

bör inspireras av och tillvarata andra verksamheters erfarenheter. I mån av medel kan även övriga 

intressenter inbjudas. 

 

Avtal och aktivitetsplaner upprättas med aktuella utförare, för att reglera åtaganden och 

resultatredovisning. Ägarsamråd kommer att hållas en gång årligen. 

 

Verksamhetsförändringar av större betydelse under året ska ske i samråd med samtliga parter.  

  

  

STYRNING, LEDNING  ADMINISTRATION tkr 

Styrelse arvoden samt övriga omkostnader -200  

Kansli personal, lokaler, IT , material 1550   

Ekonomiservice, revision, gemensam SUS-resurs 200 

Information,(hemsida, gemensam resurs), trycksaker 44 

Summa tkr -1994  
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6. EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 
 

TOTALER  i TKR Förbundsmedel, tkr 

Individinriktat, Bollebygd 505 

Individinriktat, Borås 5950 

Individinriktat, Herrljunga 546 

Individinriktat, Mark 1972 

Individinriktat, Svenljunga 607 

Individinriktat, Tranemo 682 

Individinriktat, Ulricehamn 1361 

Individinriktat, Vårgårda 653 

Individinriktat, för Sjuhärad gemensamt 800 

Strukturövergripande för Sjuhärad gemensamt 200 

Under utredning för Sjuhärad gemensamt 2398 

Overheadkostnader styrning, admin. mm 1994 

summa 17668 

 

 

FINANSIERINGSPLAN   

 

Notera att Statens tilldelning kan komma att begränsa budgeten ytterligare och att fördelningen 

mellan kommunerna kommer att slutjusteras i relation till årlig statistik från SCB enligt notering. 

 

Notera även att externa projektmedel ej inräknats i ovanstående, utöver de delar som belastar 

förbundets egna medel. Belopp finns i respektive projektplan.  

 

* Statens ökade ram kommer nuvarande förbund tillgodo under 2016. Ev. flera kommuner/nya 

förbund tillkommer under 2017 vilket kan innebära minskad statlig tilldelning från 2017. 

Medlem, andel Finansieringsbudget, tkr 2016 2017 2018 

0,25 Försäkringskassa 4417 3 817,5 3 817,5 

0,25 Arbetsförmedling 4417 3 817,5 3 817,5 

0,25 VG-region 4417 3 817,5 3 817,5 

 0,25 Kommuner       

Kommunernas 

andel (0,25) 

fördelas i 

förhållande till 

befolkningsmängd 

enligt mätning 

genom SCB per 

30/6 året innan 

Bollebygd 0,04 178 154 154 

Borås 0,5 2201 1902 1902 

Herrljunga 0,04   191 165 165 

Mark 0,16 693 599 599 

Svenljunga0,05   212 183 183 

Tranemo 0,05 237 205 205 

Ulricehamn 0,11 478 413 413 

Vårgårda 0,05 228 197 197 

Medlemmar,  Summa 17 668* 15 270 15 270 


