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ett sätt att finansiera rehabilitering och främst 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 

- med individens egna förutsättningar i fokus 
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1. GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR – MED SIKTE PÅ 2015 

 

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

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

tillsammans bildar förbundet har kvar ansvaret för individärendena, och myndighetsutövandet inom 

respektive grunduppdrag, medan förbundet finansierar insatser som skall komplettera dessa. 

Redan idag kan deltagare remitteras från olika hemkommuner till förbundets alla gemensamma 

insatser oavsett var dessa är belägna.  

2014 kommer kommunerna fortsatt huvudsakligen vara de som bedriver verksamheter. 2015 

planeras däremot en förskjutning till att fler kompletterande verksamheter köps av fristående 

utförare och samlas till en central resurs som tillgodoser befolkningens lokala behov. Siktet är att 

öka möjligheter till specialiserade samt gränsöverskridande metoder och arbetsformer med 

genomgående hög kvalitet. Varje presumtiv deltagares behov ska ha samma förutsättningar att bli 

tillmötesgångna oavsett geografisk hemvist. Resurserna ska fördelas till insatser som främjar 

samarbete mellan myndigheter till individens gagn och så att alla kommuner har verksamhet lokalt, 

även om det inte är en självklarhet att respektive kommun själv är utförare av lokal verksamhet.  

En nydanade behovsprövningsprocess som utformas efter lokala behov och tillgodoses med 

samlade myndighetsövergripande resurser initieras 2015.  

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

rehabiliteringsinsatser. 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 kan stå till arbetsmarknadens förfogande inom upp till 18 månader samt unga 

vuxna/ungdomar. Unga med aktivitetsersättning skall vara särskilt prioriterade och då med extra 

fokus riktat till de personer som har psykisk ohälsa, vilka är överrepresenterade som grupp inom 

ersättningsformen. Prioriteringar inom målgruppen pågår kontinuerligt.  

Lokal behovsinventering   

Rehabkoordinatorernas kunskap eller vårdens multimodala team  kan tillsammans med sjuktal, 

arbetsmarknadsstatistik och andra lokala förhållanden ligga till grund för behovsstyrning. 

Behovsinventering kan även ske genom kartläggning av specifika grupper, tex kvinnors ohälsa. 

Likaså tillvaratas de behov som uppmärksammas i dialog med verksamheter och parter.  

Implementering: 

Förbundets samverkansformer ska gynna både den enskilde individen och ett långsiktigt 

målmedvetet arbete hos parterna. Samverkan ska fungera bättre över tid - inte enbart i form av 

tillfälliga projekt. Verksamheter eller arbetssätt som visat sig framgångsrika ska därför 

implementeras hos berörda parter och inkluderas som ordinarie arbetssätt så att nya verksamheter 

och metoder kan finansieras i takt med att behoven förändras. I samband med utformning av nya 

idéer ska vikt läggas vid vilka framgångsfaktorer som skall utgöra kriterier för övergång till 

ordinarie verksamhet samt plan för finansiering och genomförande av en eventuell implementering.  

Lotsens arbetssätt integreras under 2014 i Jobb Borås och tidigare finansiering fasas ut.  

Övriga pågående verksamheter kommer att genomgå en genomlysning i fråga om hur väl de lever 

upp till kraven om att skapa ett sammanhållet arbets- och synsätt kring individens  förutsättningar 

och  behov och vilka effekter som nås. Resultaten analyseras och diskuteras i ett tidigt skede 2014 

för att ha framförhållning till budgetprocesser och personalplanering och kunna få genomslag under 

2015 då nya metoder ska initieras. 
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2.VERKSAMHETSSTRUKTUR 

 

Alla aktiviteter som utförs i de olika samordningsförbundens regi följs upp nationellt med 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 

om nya sjukförsäkringsregler. 

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

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

 

3. MÅL  

 

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

Förbundets verksamhet ska vara välkänd externt och inom parternas organisationer. 

 

Mål för Individen 
Målgrupp                             Insatsform Mål 

 

 

 

Långtidssjukskrivna 

Aktivitetsersättnings- 

mottagare 

Långtidsarbetslösa i 

kombination med 

funktionsnedsättning 

och/eller annan problematik 

(dock ej integration) 

Förberedande  Ökad förmåga att förvärvsarbeta och ökad 

anställningsbarhet genom: 

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 förbundet  

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

oförutsedda händelser eller implementeringsstöd. 

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

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

Fler förvärvsarbetar. 

 

Uppföljning av måluppfyllelse:  

Varje part som driver verksamhet finansierad av förbundet, rapporterar kontinuerligt in- och ut-

flöden samt resultat i SUS, sektorsövergripande uppföljningssystem.  

Från dessa inmatningar hämtas sammanställningar för uppföljning lokalt, regionalt och nationellt.  

Enkäter används därutöver för ytterligare uppföljning av vissa verksamheter. Extern utvärdering 

och följeforskning av projekt Krut sker löpande, som komplement till SUS-uppföljning. 

 

Budgetens finansiella och verksamhetsmässiga mål följs upp kvartalsvis, enligt huvudmännens 

beslut om rapporter och mätningar, samt vid årets slut.  

Effekten är inte alltid mätbar ur deltagarperspektiv direkt i samband med avslutad insats, men varje 

verksamhet lämnar också självvärderingsrapporter beträffande verksamhetens förutsättningar, 

genomförande och resultat. 

Syftet med utvärderingarna ska vara att finna samband mellan insatser och resultat, samt att värdera 

betydelsen av samverkan. Erfarenheter ska kunna spridas och vid gott utfall kunna implementeras i 

andra verksamheter, förbund eller delar av parternas organisation. 

Uppföljningar, nyheter och utvalda verksamheter presenteras kvartalsvis i informationsbrev riktade 

till medlemmar och de personer som individuellt eller professionellt önskar ta del av det. 

  

 

 

4. PRIORITERADE INSATSER 2014 

  

Förbundets prioriterade verksamheter presenteras nedan under den kategori som de SUS-registreras. 

Notera att en verksamhet ofta omfattar flera inriktningar parallellt och då registreras under den 

rubrik som är vanligast förekommande, eller huvudsaklig inriktning. En del aktiviteter finns på flera 

geografiskt skilda platser medan andra finns på en enda plats.  

 

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 beroende på deltagarens form av försörjning. 

 

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 beräknat antal personer som under året kommer att dra nytta av 

verksamheten och är den siffra som anges i uppföljningar.) 

 

Enligt gällande projektbeskrivning upphör projekt Krut 2014-06-30. En uppgradering med 

förlängning kan komma att ske annars uppför finansiering från ESF i halvårsskiftet. 

http://www.samverkanvg.se/
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4.1 Individinriktade insatser:  

 

Kartläggning:  
 

ARBETSTRÄNING OCH KARTLÄGGNING  

Ett team bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och hälsoutvecklare kartlägger, motiverar och 

aktiverar genom praktik i reell arbetsmiljö i Svenljunga. Vintagebutiken är en av 

arbetsträningsplatserna där kartläggning kan ske. Teamets arbetsprövningsfas är 12 veckor, medan 

arbetsträningen kan pågå upp till sex månader.   

* Medfinansierar och utgör Svenljungas del av projekt Krut projekttiden ut. Även Aktiv hälsa i 

Svenljunga tillför medfinansiering i form av utfört arbete. (75 tkr enl. kolumn nedan) 

 

 

Plats Antal 

deltagare 

Specifik 

målgrupp 

Förbunds-

medel 

Med-

finansiering* 

Medel 

från 

ESF 

Verksamhetssumma 

Avgår Tillk.     Ordinarie KRUT 

SVENLJUNGA 25 Nej 665 -265     265 

75 

340 400 680   

SJUHÄRAD   1500      

 

Sjuhäradsdelen är en samarbetsform för utveckling av gemensamma centrala specialistfunktioner 

som skall tillgodose lokala behov oavsett kommungränser. Utformning påbörjas under höst 2013. 

Resurserna beräknas utgå från Borås.  

 

Utöver ovan specificerade kostnader lägger förbundet eventuella marginella merkostnader och 

administrativa resurser för att stimulera parterna till att inom sina respektive uppdrag formera team 

där myndigheter i samverkan kan möta vårdcentraler kring utvalda individärenden där vården ser 

behov av samverkan för att ordna försörjning under pågående medicinsk rehabilitering. 

Avgränsning i målgrupp sker till att gälla individer med nedsatt prestationsförmåga och 

mångfacetterad problematik som har behov av gemensam planering avseende medicinsk 

behandling, rehabilitering och försörjning. Satsningen kan vid efterfrågan även komma att omfatta 

myndighetsteam som ska möta psykiatrin kring dess patienter.  

Antal deltagare registreras av Försäkringskassan inom tvåpartsfinsam. 

 

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 12 

veckors deltagandeperiod.  

Aktiviteten nyttjas som kom-igång för personer som varit inaktiva länge och riskerar utanförskap 

och passivisering, eller förebyggande för personer där träning och stresshantering bedöms vara 

möjligt och av vikt för att kunna behålla ett arbete. Friskvård är en viktig del av projekt Krut i alla 

kommuner.  

* Fyra kommuners Aktiv Hälsa medfinansierar helt, och två ger delvis medfinansiering till Krut i 

form av utfört arbete. Samtliga utom Borås och Bollebygd utgör därmed en del av Krut.  
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 Plats Antal 

deltagare 

Specifik 

målgrupp 

Förbunds-

medel 

Med-

finansiering* 

Medel 

från 

ESF 

Verksamhetssumma 

Avgår Tillk. Ordinarie KRUT 

BOLLEBYGD 25 Nej 79    79  

BORÅS 75 Nej 300    300  

HERRLJUNGA 24 Nej 100 -50 50  50 50  

MARK 45 Nej 228 -58   170  

SVENLJUNGA 45 Nej 290 -75   215  

TRANEMO 15 Nej 36 -19 19  17 19  

ULRICEHAMN 25 Nej 77 -40 40  37 40 

VÅRGÅRDA 26 Nej 121 -61 61  60 61 

 

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. Verksamheten erbjuder 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.  

* Verksamheten är inte kopplad till projekt Krut. 

Plats Antal 

deltagare 

Specifik 

målgrupp 

Förbunds-

medel 

Med-

finansiering* 

Medel 

från 

ESF 

Verksamhetssumma 

Ordinarie KRUT 

BORÅS  40 Nej 1200   Ja  

  

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. *Byggstenen ger medfinansiering till projekt Krut i form av utfört arbete. 

Plats Antal 

deltagare 

Specifik 

målgrupp 

Förbunds-

medel 

Med-

finansiering* 

Medel 

från 

ESF 

Verksamhetssumma 

Avgår Tillk.     Ordinarie KRUT 

TRANEMO 48 Nej 1195 -66    1129    

 

Rehabilitering till arbete eller utbildning:  

LOTSEN  JOBB BORÅS 

Arbetssättet från den tidigare fristående Lotsen fasas under året helt in i Jobb Borås. Personalstyrka 

med kunskap om olika myndighetsroller samlokaliseras för kartläggningssamtal och coachning av 

deltagande individer. I en andra fas lotsas dessa individer till gruppaktiviteter, praktik och 

arbetsträning. Slutligen visst stöd i övergång till ytterligare rehabilitering, studier eller arbete.  

Remittenten ska göra bedömningen att individen, med Lotsens/Jobb Borås stöd, ska kunna uppnå 

målet om egen försörjning genom arbete eller studier i ett tidsperspektiv av c:a ett år. 

* Denna aktivitet är inte kopplad till projekt Krut. Namnet Lotsen upphör och finansiering fasas ut 

när arbetssättet under 2014 implementeras inom Jobb Borås.  Remittering kan ske under hela året. 

Sus-registrering övergår till kommunens egen uppföljning inom Jobb Borås. 

Plats Antal 

deltagare 

Specifik 

målgrupp 

Förbunds-

medel 

Med-

finansiering* 

Medel 

från 

ESF 

Verksamhetssumma 

Ordinarie KRUT 

BORÅS   Unga 1500   1500  
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ARBETSTRÄNING SAMT PRAKTIKSTÖD 

i Ulricehamn ”Arbetscenter”, Marks kommun och eventuellt annan utförare, Herrljunga ”Moroten” 

och Vårgårda ”Växthuset”. Samordningsförbundet finansierar del av verksamhet som bygger på 

kartläggning, motivation, aktivering och praktik i reell arbetsmiljö. Friskvård utgör en viktig del av 

verksamheten och varierade arbetsträningsuppgifter finns att tillgå, i vissa fall i form av anställning 

under en motivationsperiod. Tid i verksamheten anpassas efter deltagarens behov och ska inte vara 

längre än 6månader, om inte särskilda skäl föreligger.   *Arbetsträning ger hel eller delvis 

medfinansiering till Krut i form av utfört arbete i alla fyra kommuner 
   

Plats Antal 

deltagare 

Specifik 

målgrupp 

Förbunds-

medel 

Med-

finansiering* 

Medel 

från 

ESF 

Verksamhetssumma 

Avgår Tillk. Ordinarie KRUT 

HERRLJUNGA 24 Nej 663 -291 291 179 372 470  

MARK ** 75 Nej 2600  -106   2494  

ULRICEHAMN 60 Nej 1668   -169   1499    

VÅRGÅRDA 26 Nej 642 -280 280 183 362 463 

** avsikten är att upphandla utförande. Socialförvaltningen kvarstår som utförare för delar av 

uppdraget och kommunen kan, liksom övriga parter, offerera tjänster i upphandlingsförfarandet. 

Utformning av uppdraget sker med representanter från samtliga parter. 

 

UNG KRAFT   

i Bollebygd  

Verksamheten ger arbetsförberedande stöttning och vägledning individuellt och i grupp. Coachning, 

föreläsningar samt praktik kopplat till olika aktiviteter och utvecklingsvägar. Tid i verksamheten 

anpassas efter deltagarens behov. För att vara aktuell för verksamheten ska bedömningen vara att 

individen med stöd, ska kunna uppnå målet om egen försörjning genom arbete eller studier i ett 

tidsperspektiv av c:a ett år. 

*Ung kraft i Bollebygd ger medfinansiering till Krut i form av utfört arbete 
 

Plats Antal 

deltagare 

Specifik 

målgrupp 

Förbunds-

medel 

Med-

finansiering* 

Medel 

från 

ESF 

Verksamhetssumma 

Avgår Tillk. Ordinarie KRUT 

BOLLEBYGD 25 Unga 671 -113    558   

 

 

ARBETSSTÖDJARE 

En del av projekt Krut bygger på Arbetsstödjare som kompletterar andra insatser genom stöd för 

hållbar övergång till studier eller arbete. Samtliga kommuner har genom projektet tillgång till 

arbetsstödjarfunktionen som anpassas efter individens behov och relation till arbetsgivare. 

*Mark får medfinansiering genom förbundsmedel i form av utfört arbete från Aktiv Hälsa och 

Arbetsträning enligt ovan. Ulricehamn får medfinansiering genom förbundsmedel i form av utfört 

arbete från arbetsträning hos Arbetscenter enligt ovan.  
 

Plats Antal 

deltagare 

Specifik 

målgrupp 

Förbunds-

medel 

Med-

finansiering* 

Medel 

från 

ESF 

Verksamhetssumma 

Avgår Tillk. Ordinarie KRUT 

MARK 20 Nej   106 

58 

223  387 

ULRICEHAMN 25 Nej   169 215  384 

TRANEMO 15 Nej   66 119  185 
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Förebyggande: 

 

UNGDOMSGRUPPER SOM MOTIVATION  

Ungdomar som hoppat av studier utan att gå vidare till arbete riskerar passivisering. Fritid, social 

omgivning, utbildning och arbete går hand i hand och genom projekt Krut erbjuds aktiviteter som 

stöttar individerna till ökad aktivitet och studiemotivation. I vissa fall erbjuds en form av anställning 

under en motivationsperiod. Särskilda medel finns inom alla delar av projekt Krut för att avvärja 

hinder av funktionsnedsättningar och tillgodose behov av aktiviteter. Aktiviteterna formas 

individuellt och i grupputvecklingssyfte. 

Deltagandetid är beräknad till en snittperiod om max sex månader per individ. 

*Ung kraft i Bollebygd ger medfinansiering till Krut i form av utfört arbete 

Plats Antal 

deltagare 

Specifik 

målgrupp 

Förbunds-

medel 

Med-

finansiering* 

Medel 

från 

ESF 

Verksamhetssumma 

Avgår Tillk. Ordinarie KRUT 

BOLLEBYGD 25 Unga    113  159  272 

BORÅS 180 Unga   1400    1738  1400 1738 

 

 

Därutöver disponeras ej geografiskt fördelade medel: 

Internationell koordination och resor för deltagare i enlighet med projektplan för Krut 

  Förbunds-

medel 

Med-

finansiering* 

Medel 

från 

ESF 

Verksamhetssumma 

Avgår Tillk. Ordinarie KRUT 

Hela Sjuhärad, ej fördelat till viss plats  400     1509 400 1509 

 

4.2 Strukturövergripande insatser:  
  

Kartläggning: 

  

En förstudie planeras för att tillvarata den berörda delen av allmänhetens uppfattning om vilka 

behov som föreligger kring myndigheters samverkan. Förstudien ska kunna särskilja olika köns-och 

åldergrupper och har som mål är att resultera i nya behovsanpassade insatser för berörda grupper.   

Unga är en prioriterad grupp och utveckling behöver särskilt ske med koppling till skolan i fokus. 

Ingen enskild part har i uppdrag att generellt göra insatser för ungdomar de 90 första dagarna av 

arbetslöshet. Arbetsförmedlingen får till de med särskilda behov av tidiga insatser erbjuda visst 

stöd, samtidigt som behov av stöd i ett tidigt skede kan finnas hos många fler unga än dessa. 60 % 

av de ungdomar som beviljats förlängd skolgång går i ordinarie skola. Vissa resurser avsätts för att 

kartlägga deras behov och samråda med elevvårdsteam etc om information till skolan. Generellt 

behöver myndigheternas uppdrag tydliggöras så att skolan kan lotsa de unga rätt i tid. 

Genderperspektivet skall inventeras i kartläggningen av målgruppens behov. Hur fördelas personal 

och vad medför det i relation till deltagarna? Anställning av berörda personer i målgruppen kan vara 

ett medel i kartläggning. Se separat förstudieplan för vidare detaljer. 

 

Många projekt och organisationer erbjuder aktiviteter för den målgrupp som kan vara i behov av 

samordnat myndighetsstöd. På förbundets hemsida aktualiseras en översikt av de olika insatser som 

finns på olika platser oavsett vem som finansierar.   
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Plats Antal 

deltagare/insatser 

Specifik målgrupp Förbunds-medel 

SJUHÄRAD  Ej aktuellt    300 

 

Utbildning: 
 

Till gemensam kompetensutveckling för myndigheternas personalgrupper anslås särskilda medel. 

Som komplement till myndigheternas uppdrag planeras gemensamma föreläsningar och 

webövningar inom tre kunskapsblock: Funktionsnedsättningar, bemötande samt samarbete.  

 

Erbjudande om coachande administration och utbildningar  riktat till sociala företag fortgår 2014 

under förutsättning att företagen uppskattar att det medför nytta. De sociala företagens eventuella 

åtagande om fortsatt samarbete avgör därefter om verksamheten skall fortgå 2015. 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.  

  

 

 

Dialog och kommunikation: 
 

LOKAL MÖTESPLATS  

Samordningsförbundets dag etableras som lokal mötesplats för att gynna kommunikation mellan 

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

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

Kombineras med samråd om budget och verksamhetsplan.  

 

Sociala företag är ett insatsområde under utveckling ( i enlighet med erbjudande om utbildning 

direkt till företagarna enligt ovan). 

Parterna planerar att tillsammans tydliggöra den myndighetsövergripande flödesprocessen där olika 

huvudmän gör olika saker kopplat till gemensamma avstämningspunkter. (dvs tydliggöra vilken 

organisation som gör vad vid olika tillfällen i processen)   

Förbundet driver detta som ett utvecklingsområde. 

 
 

Plats Antal deltagare Specifik målgrupp Förbunds-medel 

SJUHÄRAD 200 Myndighetspersonal i samverkan 40 

 

 

SJUHÄRAD Antal 

deltagare/insatser 

Specifik målgrupp enligt SUS Förbunds-medel 

SOCIALA FTG 30  600 

UTBILDNING 100  Myndighetspersonal i samverkan 300 
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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. 

 

Förarbetet till styrelsens verksamhetsplanering sker genom demokratiskt arbete i flera steg.  

Eventuella svårigheter och problem i befintliga finansierade verksamheter ligger till grund som 

utvecklingsmoment för gemensamma frågor.  

En 4-partsgrupp hanterar tillsammans med förbundschef eventuella oklarheter mellan remitterande 

myndighet och verksamhet. Denna grupp kan initiera beredning och är stöd i utveckling av nya 

verksamhetsförslag inom de ramar som styrelsen beslutar. Gruppen består av en tjänsteman på 

ledningsnivå från Hälso- och Sjukvårdens kansli, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt en 

kommunrepresentant från vardera kommun.  

 

Förbundschef bereder ärenden till styrelsen, verkställer beslut och företräder samordningsförbundet 

på tjänstemannanivå samt verkar över hela området.  

 

Projektledare koordinerar och redovisar projekt Krut med stöd av projektets ekonomiadministration. 

Vissa personalresurser för uppföljning genom SUS och hemsidesinformation delfinansieras 

därutöver tillsammans med övriga förbund i regionen. 

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.  

 

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

  

STYRNING, LEDNING  ADMINISTRATION Verksamhetssumma 

Ordinarie KRUT 

Styrelse arvoden samt övriga omkostnader -280   

Kansli personal, lokaler, IT , material -1375   -583  

Ekonomiservice, revision, gemensam SUS-resurs -250   

Information,(hemsida,gemensam resurs), trycksaker -75   

Summa tkr -1980  -583 
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6. EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING 
 

  

 

FINANSIERINGSPLAN   

 

TOTALER  i TKR Förbund-

medel 

Med-

finansiering* 

Medel 

från 

ESF 

Verksamhetssumma 

Tillk. Avgår Ordinarie KRUT TOTAL 

Individinriktat, Bollebygd 750 113 -113 159 637 272 909 

Individinriktat, Borås 5900     1738 5900 1738 7638 

Individinriktat, Herrljunga 763 341 -341 179 422 520 942 

Individinriktat, Mark 2828 164 -164 223 2664 387 3051 

Individinriktat, Svenljunga 955 340 -340 340 615 680 1295 

Individinriktat, Tranemo 1231 85 -85 119 1146 204 1350 

Individinriktat, Ulricehamn 1745 209 -209 215 1536 424 1960 

Individinriktat, Vårgårda 763 341 -341 183 422 524 946 

Utvecklingsmedel Sjuhärad 400     1509 400 1509 

Strukturövergripande   1240    1240  

Overheadkostnader 

styrning, admin. mm 

1980 320 

EK 

  263 1980 583 

summa 18555 320eget kapital 4928 

 

16962 6841 

Summa   Medel 23803 (varav tot. 3815 EK)  Kostnader 23803 

Medlem, andel Finansieringsbudget, tkr 2014 2015 2016 

0,25 Försäkringskassa 3 765 3 765 3 765 

0,25 Arbetsförmedling 3 765 3 765 3 765 

0,25 VG-region 3 765 3 765 3 765 

 0,25 Kommuner* varav ca:       

Kommunernas 

andel (0,25) 

fördelas i 

förhållande till 

befolkningsmängd 

enligt mätning 

genom SCB per 

30/6 året innan 

0,01 Bollebygd   151 151 151 

0,12 Borås   1 862 1 862 1 862 

0,01 Herrljunga   164 164 164 

0,04 Mark   597 597 597 

0,01 Svenljunga   182 182 182 

0,02 Tranemo   205 205 205 

0,03 Ulricehamn   408 408 408 

0,01 Vårgårda   196 196 196 

Medlemmar,  Summa 15 060 15 060 15 060 

     

Projektmedel ESF, Europeiska Socialfonden 4928 0 0 

 Årets finansiering  19988 15060 15060 

 Totala beräknade kostnader 23803 15060 15060  

 Beräknad förbrukning av eget kapital 3815   0  0 
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7. BILAGOR MED AVTALSUNDERLAG 

 

Avtalstecknande kopplas till ovan specificerat deltagarantal, målgrupp och summa.  

 

7.A Avtalsförteckning   

Verksamhetsnamn Utförande part Tecknas av Beskrivning 

Arbetsträning och 

Kartläggning i 

Svenljunga 

Svenljunga Kommun, 

org. nr.212000-1512 

Kommunstyrelse-

förvaltningen, 

Kommunchef  

Magnus Nilsson 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT  

Aktiv Hälsa i 

Bollebygd 

Bollebygds Kommun, 

org. nr.212000-2973 

Kommunkansliet, 

Tf Kommunchef  Maria 

Rangefil 

Metodbeskrivning  

Förberedande 

volyminsats 

Aktiv Hälsa i Borås  

 

(Kompletteras av 

avtal om nyttjande 

av gymlokal hos 

Friskis och Svettis) 

 

Primärvården i Borås 

org. nr.232100-0131 

Primärvårdsdirektör  

Marie-Louise Gefvert 

Metodbeskrivning  

Förberedande 

volyminsats 

 

Friskis & Svettis, 

Borås  

org. nr. 864501-4732 

Verksamhetschef 

Karin Danehammar 

Separat avtal enligt 

föregående år. Ej 

grundavtal enligt nedan 

 

Aktiv Hälsa i 

Herrljunga 

Herrljunga Kommun, 

org. nr.212000-1520 

Socialförvaltningen, 

Tf Socialchef 

Elisabeth Skarnehall 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT 

Aktiv Hälsa i Mark Marks Kommun  

org. nr.212000-1504 

Kommunstyrelsen, 

Kommunchef 

Haleh Lindqvist 

Metodbeskrivning  

Förberedande 

volyminsats 

 

Aktiv Hälsa i 

Svenljunga 

Svenljunga Kommun, 

org. nr.212000-1512 

Kommunstyrelse-

förvaltningen, 

Kommunchef  

Magnus Nilsson 

Metodbeskrivning  

Förberedande 

volyminsats 

Aktiv Hälsa i 

Tranemo 

Tranemo Kommun, 

org. nr. 212000-1462 

Service och 

näringslivssektionen 

Pernilla Kronbäck 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT 

Aktiv Hälsa i 

Ulricehamn 

Ulricehamn kommun 

org. nr.212000-1579 

Arbetsmarknads-

organisationen, 

Enhets-chef 

Liselotte Hylander 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT 

Aktiv Hälsa i 

Vårgårda 

Vårgårda kommun 

org. nr.212000-1454 

Socialförvaltningen, 

Eva Thelin 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT 

 

Gröna Vägen  Borås stad  

org.nr 212000-1561 

Tekniska Förvaltningen, 

Avdelningschef Olof 

Svensson samt Teknisk 

chef Gunnar Isackson 

Metodbeskrivning  

Förberedande med 

komplett registrering  

Byggstenen Tranemo Kommun, 

org. nr. 212000-1462 

Service och 

näringslivssektionen 

Pernilla Kronbäck 

Metodbeskrivning  

Förberedande med 

komplett registrering  
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Lotsen Borås stad  

org.nr 212000-1561 

Arbetslivsförvaltningen 

Lennart Gustavsson 

Stf Förvaltningschef 

 

Metodbeskrivning 

rehabilitering till arbete 

eller studier  

Arbetsträning och 

praktikstöd i 

Herrljunga  

”Moroten” Krut 

Herrljunga Kommun, 

org. nr.212000-1520 

Socialförvaltningen, 

Tf Socialchef 

Elisabeth Skarnehall 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT  

Arbetsträning och 

praktikstöd i Mark   

Marks Kommun  

org. nr.212000-1504 

Kommunstyrelsen, 

Kommunchef 

Haleh Lindqvist  

 

Metodbeskrivning 

rehabilitering till arbete 

eller studier 

Arbetsträning och 

praktikstöd i 

Ulricehamn 

”Arbetscenter” 

Ulricehamn kommun 

org. nr.212000-1579 

Arbetsmarknads-

organisationen,  

Enhetschef 

Liselotte Hylander 

 

Metodbeskrivning 

rehabilitering till arbete 

eller studier 

Arbetsträning och 

praktikstöd i 

Vårgårda  

”Växthuset” Krut 

Vårgårda kommun 

org. nr.212000-1454 

Socialförvaltningen, 

Eva Thelin 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT  

 

Ung Kraft i 

Bollebygd 

Bollebygds Kommun, 

org. nr.212000-2973 

Kommunkansliet, 

Tf Kommunchef   

Maria Rangefil 

 

Metodbeskrivning 

rehabilitering till arbete 

eller studier 

Arbetsstödjare i 

Mark genom Krut 

Marks Kommun  

org. nr.212000-1504 

Kommunstyrelsen, 

Kommunchef 

Haleh Lindqvist  

 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT   

Arbetsstödjare i 

Ulricehamn  

genom Krut 

Ulricehamn kommun 

org. nr.212000-1579 

Arbetsmarknads-

organisationen,  

Enhets-chef  

Liselotte Hylander 

 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT  

Arbetsstödjare i 

Tranemo  

genom Krut 

Tranemo Kommun, 

org. nr. 212000-1462 

Service och 

näringslivssektionen 

Pernilla Kronbäck 

 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT  

Ungdomsgrupper i 

Bollebygd  

genom Krut 

Bollebygds Kommun, 

org. nr.212000-2973 

Kommunkansliet, 

Tf Kommunchef   

Maria Rangefil 

 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT 

Ungdomsgrupper i 

Borås 

genom Krut 

Borås stad  

org.nr 212000-1561 

Arbetslivsförvaltningen 

Lennart Gustavsson 

Stf Förvaltningschef 

 

Projektbeskrivning ESF 

projekt KRUT 

Specialistfunktioner 

Kartläggning 

Sjuhärad  

Borås stad  

org.nr 212000-1561 

Arbetslivsförvaltningen 

Lennart Gustavsson 

Stf Förvaltningschef 

Avtal tecknas efter 

verksamhetens 

utformning.   
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7.B Grundavtal – generella punkter lika för alla     

  

§1Parter 

Sjuhärads samordningsförbund (orgnr 222000-2105) och respektive utförande part enligt ovan. 

 

§2Åtagande 

Utförande part har arbetsmiljö-, bemannings-, kompetensutvecklings- och verksamhetsansvar. 

Verksamheten har inget krav på viss produktion.  

Utförande part tillser att försäkringsskydd finns för enskild individ som deltar och att verksamheten 

som helhet har erforderliga försäkringar. 

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

 

§3Uppföljning/utvärdering 

Utförande part ansvarar för dokumentation och uppföljning: 

Samtliga deltagare registreras vid start och avslut enligt gällande instruktioner i SUS, 

sektorsövergripande uppföljningssystem . Registrering skall göras kontinuerligt. 

I samband med årsskifte lämnas en självutvärderande verksamhetsberättelse utifrån en särskild 

mall, den så kallade ”9-fältaren”. Innebörden i självutvärderingen är att redogöra för sina 

förutsättningar, sin process och sina effekter/resultat. Dessa tre perspektiv ska anläggas på de som 

deltagit i aktiviteten, aktivitetens medarbetare, samt berörda organisationer vilket ger nio olika fält. 

 

Verksamhetsberättelsen sänds till förbundschef senast 9 januari 2015.  

  

§4Fakturering 

Utförande part ersätts med maximalt specificerad avtalssumma (tkr) för 12 månaders verksamhet, 

vilket faktureras kvartalsvis utan  moms.  

 

(För aktiviteter inom ESFprojekt Krut sker fakturering månadsvis enligt befintliga avtal vilka 

uppdateras med summor enligt årets projektbudget, se bilaga.) 

 

§5Deltagande 

De deltagarplatser som finansieras av samordningsförbundet fördelas solidariskt oavsett vilken av 

Sjuhärads kommuner som är deltagarens hemkommun eller vilken part som remitterar. 

Tiden för deltagande anpassas utifrån individens behov inom givna tidsramar 

Aktiviteten är kostnadsfri för deltagare och remittent. 

Deltagaren står själv för eventuell lunch och liknande. 

 

§6Avtalsperiod 

Avtalet gäller 2014-01-01 -  2014-12-31. 

  

§7 Tvist 

Avtalet är kopplat till förbundets verksamhetsplan och avser att förverkliga förbundets syfte. 

Tolkning av avtalet avgörs i förhandling mellan parterna. 

 

Detta avtal upprättas i två exemplar av vilka parterna tar var sitt. 

Underskrifter ställs till förbundsordförande samt respektive ansvarig enligt ovanstående matris. 
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7.C Innehåll/Metod –kopplat  till verksamhetsplanens uppdelning 

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 till och från verksamheten 

- Avslutad och godkänd SFI om inte synnerliga skäl finns 

- Inget aktivt pågående missbruk (droger/alkohol) 

 

Kartläggning:  

Inskrivning – Möte mellan individ, remittent och verksamhetsrepresentant(er) för beslut om deltagande.   

Utredningsfas – studiebesök på arbetsplats(arbetsträningsplats), hälsoprofil, planering av insatser 

Arbetsprövningsfas – arbetsträning vid en eller flera arbets- (eller arbetstränings-)platser, uppföljningar 

och aktivitetsförmågebedömning med stöd av olika professioner (exempelvis en kombination av 

arbetsterapeut och arbetshandledare samt socionom och/eller hälsoutvecklare)  

Utskrivning – muntlig och skriftlig genomgång av kartläggningens resultat och kommande planering 

tillsammans med individ och remittent. Kartläggning av individens helhetsbehov ökar kunskapen hos 

ansvarig myndighet och bidrar till ökad träffsäkerhet och effektivitet i åtgärder. 

 

 Förberedande:   

Med komplett registrering: 

Inskrivning- Introduktionssamtal och planering av uppdrag tillsammans med deltagare och i vissa fall 

remittent. Utformning av en gemensam handlingsplan för pre-rehabiliteringsperioden tillsammans med 

deltagare och ansvarig myndighet. 

Resursinventering  - Självskattning eller annan för aktiviteten relevant bakgrundsanalys.   

Utvecklingsfas – individuella aktiviteter och deltagande i gruppverksamhet. Motivations- och 

aktivitetshöjande insatser och samtal, föreläsningar et.c. Målet är att samtliga deltagare skall öka sin 

aktivitetsförmåga och uppnå minst 10 timmar/vecka. Utskrivning- Uppföljning av deltagande kopplat 

till handlingsplan tillställs remittent. Eventuell slussning till vidareutvecklande verksamhet.  

  

Volyminsats som endast registrerar antal: 

Inskrivning- Introduktionssamtal och planering av friskvårdsinsatser tillsammans med deltagare 

Konditionstest och/eller självskattning av hälsa.  Vanligtvis deltagande i två gruppaktiviteter per vecka 

och därutöver. föreläsningar och samtal om exempelvis kost, stresshantering, sömnvanor och 

träningsfysiologi Efter avslutad period sker uppföljande avslutande samtal och återrapport till remittent.   

 

Rehabilitering till arbete eller utbildning:   
Inskrivning – Möte mellan Individ, remittent och verksamhetsrepresentant(er) beslut om deltagande 

Utformning av handlingsplan. Sammankalla till flerpartssamtal för att förhindra att individen hamnar i 

rundgång mellan myndigheter. Arbetsträning – Successivt utökande arbetsträning vid en eller flera 

arbets- ( eller arbetstränings-) platser som kan kompletteras med individuella aktiviteter och deltagande 

i annan gruppverksamhet.  Främja jobbskapande aktiviteter och kontakter med näringslivet. 

Uppföljning(ar) mellan Individ, remittent och verksamhetsrepresentant. Utskrivning – Slussning till 

arbete, praktik, studier, Arbetsförmedlingen eller åter remittent  

 

Förebyggande:  
Inskrivning- Introduktionssamtal och utformning av handlingsplan tillsammans med deltagare och i 

förekommande fall remittent.  

Arbetsförberedande insatser – individuella aktiviteter och/eller deltagande i gruppverksamhet.  

Utskrivning- Uppföljning av deltagande kopplat till handlingsplan Återtagna studier, arbete, praktik, 

eller aktuell för aktivt stöd från Arbetsförmedlingen. 


