[Förvaltning]

Projektplan

[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Projektplan
*Projekt

LärSam – ett samverkansprojekt och processutveckling mellan Särskild utbildning för
vuxna/Daglig verksamhet
*Projektägare

Avdelningschef Omsorg om personer med funktionsnedsättning (OoF)
*Projektledare

Anna Karlsson
*Projektmål

Påverka utbudet av exempelvis utbildning i nuvarande organisationer och synliggöra/ta
fram lämpliga metoder/framgångsfaktorer att implementera i berörda organisationer.
Det för att utveckla berörda verksamheter, för att ge mervärde ur såväl ett individperspektiv
som organisations – och samhällsperspektiv.
-Kartlägga behovet av individuellt anpassad yrkesutbildning
-att se på goda exempel i landet, hur olika delar i landet arbetar med yrkesutbildning och
evidensbaserade metoder.
-Undersöka förutsättningar för samverkansprocesser mellan aktörer som arbetar med
projektets målgrupp (personer över 20 år med mentala funktionshinder eller förvärvad
hjärnskada, LSS tillhörande personkrets 1 & 2) samt undersöka metoder som kan ge
mervärde för målgruppen. Till exempel smidigare hanteringsprocesser, konkreta vägar till ett
arbetsliv och/eller karriärmöjlighet inom sysselsättning som daglig verksamhet. Det vill säga:
att hitta metoder och vägar för individuell utveckling för personer inom målgruppen
-Sammanställning/slutrapport av kartläggningar, där verksamma ingredienser och ett
antal verktyg/metoder samlas upp för vidareutveckling.
Vilka delprojekt ingår i projektet?

*Återrapportering (när, till vem, vad)

Styrgruppen ca var 6:e vecka. Satta datum 2015 är uppstartsmöte 24/8 med styrgrupp och
referensgrupp, endast styrgrupp 13/10, 16/11 samt 12/1 2016. Respons/möten med
referensgruppen sker 14/10, 17/11 samt 13/1 2016. Övriga datum för 2016 sätts senast
under december 2015. Rapportering sänds ut i dokumentform i god tid innan möten.
Extern kommunikation/information finns på hemsida: http://www.finsamgotland.se/lärsam
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Kommunikationsplan (omfattar även facklig samverkan)

Ja. Se dokument ”Kommunikationsplan”.
Kopplingar till andra projekt

Projektet LärSam upprättar dialogmöten med JobbSam för att se om det finns gemensamma
beröringspunkter. Båda är grundade ur Finsam.
*Tidplan – översiktlig

Startdatum 2015-08-01
1/8 -30/8 Uppstart se aktivitetslisa
1/9 -30/11 Kartläggning del 1 (intervjuer, besök, studier/ inläsning material mm) av
verksamheter regionalt
1/12 – 31/1 Sammanställa regional kartläggning, analys del 1
1/2 -31/3 Kartläggning del 2 (intervjuer, besök, studier/inläsning material mm) av
kontakter/metoder/projekt övriga landet
1/4 -30/4 Sammanställa nationell kartläggning, analys del 2
1/5 – 31/5 Diskussioner, reflektioner med bl a styrgrupp, referensgrupp för regionala
möjligheter/samarbeten/metoder utifrån kartläggning och analys.
1/6 – 30/7 Sammanställa slutrapport och analys
Slutdatum 2016-07-30
Projektorganisation inkl projektdeltagare

Projektbudget (tkr och timmar)
TKR
Tid (tim)

Kommentar

*Aktivitetslista

Uppstart. Etablera styrgrupp och referensgrupp(er). Inventera förväntningar &
möjligheter i respektive grupp. Lägga upp struktur för kartläggning mm.
 Kartläggning verksamheter regionalt via bl a referensgrupp, besök & intervjuer av
personal som arbetar med målgruppen samt har särskild kunskap om målgruppen. Som
daglig verksamhet, Lärvux, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt aktörer som
Sociala företag, arbetsgivare (som t ex Ica Maxi) samt andra
intressegrupper/organisationer. Också någon ur målgruppen kommer intervjuas.
 Kartläggning av kontakter/metoder/projekt i övriga landet Undersöka hur olika delar
av landet arbetar med yrkesutbildning, olika relationer/ingångar till arbetsmarknaden samt
hur olika aktörer arbetar med målgruppen: metoder, arbetsprocesser, samarbeten osv
 Utbildning I projektet ingår viss vidareutbildning som konferenser, studiebesök samt
inläsning studier/material/rapporter.
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Rapporter Delrapporter sköts löpande till styrgrupp och referensgrupp.
 Slutrapport – Sammanställning av kartläggningar och verksamma ingredienser som kan
utvecklas vidare. Projektet är i sig en rapport, vilket blir slutprodukten.


Utvärdering av projektet

Projektet är i sig en utvärdering, då vi gör en kartläggning/rapport. Eftersom detta är ett
pilotprojekt behövs inte en extern utvärderare.
Övrigt

Tidsplanen är en översikt och kartläggningar kommer att kunna ske överlappande, t ex kan
den regionala och nationella kartläggningen med intervjuer, besök osv ske parallellt.
*Datum

2015-08-10

Kodsträng
Ansvar

Konto

Objekt

Aktivitet

Projekt

*Datum

*Underskrift

[Namnförtydligande]
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