Datum: 2016-02-24
Version nr: 1

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam
Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund.
Beskriv nedan under varje rubrik det som gäller för din/er ansökan

Namn på verksamheten/insatsen/projektet
FinsamGotland: projekt 20
LärSam – metodutveckling – Unga med aktivitetsersättning ((NPF)
Bakgrund: problemområde och utveckling över tid samt hur Ni och samverkanspart arbetar med detta idag
Antalet ungdomar/unga vuxna som beviljats aktivitetsersättning har ökat kraftigt sedan
ersättningen infördes år 2003. Det gäller inte minst unga vuxna med psykisk
ohälsa/neuropsykiatriska diagnoser. Ersättningen skapades för att ge unga ( - 30 år)
funktionsnedsättning stöd att finna egen försörjning genom arbete eller studier.
Svårigheten ligger i att hitta lämpliga vägar och aktiviteter. Stödet riskerar att ha en
inlåsningseffekt – som i förlängningen leder till livslång fattigdom.
Detta gäller i riket som helhet – liksom på Gotland.
Sedan hösten 2015 bedriver samordningsordningsförbundet Finsam Gotland utvecklingsprojektet LärSam för att kartlägga behov och möjligheter till processutveckling för den del av
målgruppen (ovan) som har kognitiva funktionsnedsättningar.
(FinsamGotlands projekt 18: LärSam).
LärSam avslutas 2016-07-30. Vi ser nu ett stort behov av att arbeta vidare enligt samma
koncept med inriktning på den växande gruppen Unga med aktivitetsersättning och
neuropsykiatrisk problematik (NPF).
Till bakgrunden kan också läggas FinsamGotlands stora satsning JobbSam, som innefattar
myndighetsövergripande samverkan kring kartläggning – samt nära stöd över tid för deltagarna.
Redan nu återfinns enstaka deltagare ur målgruppen inom JobbSam. Genom detta projekt vill vi
se vilka insatser målgruppen behöver för att nå dit.
Verksamhetsidé: Hur ser den nya idén ut, beskriv verksamhetsiden/projektet som Ni och er
samverkanspart/samverkansparter har.

Att utveckla projektet LärSam med inriktning på den bredare målgruppen (se ovan).
- Att kartlägga och sammanställa evidensbaserade metoder som leder till att stärka
aktivitets- och arbetsförmågan hos unga vuxna med psykisk sjukdom och
aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
Att inventera och kartlägga verksamheter/utbud som visat sig ge gott resultat.
- Vilket utbud är verksamt för målgruppen?
- Vilka förändringar i samhällets ordinarie utbud skulle underlätta målgruppen?
- Hur skulle modellen JobbSam kunna nyttjas för gruppen Unga med Aktivitetsersättning?
Att bredda kunskapen kring målgruppen och därmed skapa goda förutsättningar för bemötande.

Syfte: ange syftet med projektet.
Projektets huvudsyfte är att förvalta, implementera och utveckla kunskap från tidigare och
pågående Finsam-projekt, enligt pärlbandsmodell (framför allt Kartläggningsprojektet, LärSam
och JobbSam).
-

Att ta vara på den kunskapsbas som tagits fram inom LärSam
….samt att utvidga målgruppen.
Att sammanställa evidensbaserade verktyg för befintliga verksamheter.
Sammanställa förslag till nya arbetssätt och verksamheter- som ger målgruppen
möjligheter att utvecklas och undvika social isolering.
Genom kunskapsspridning skapa förutsättningar för gott bemötande på arbetsplatser och
inom Finsams parter.

Kartläggning och kunskapsbas ska ligga till grund för fortsatta aktiva insatser som ger stöd för
Unga med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Arbetssätten ska vara hållbara över tid.
Mål: Vilka mål ska uppnås, både verksamhets- och resultatmål.
Verksamhetsmål – mål omfattande utvecklat samarbete mellan parterna inom Finsam:

Att kartlägga och sammanställa evidensbaserade metoder som är verksamma målgruppen
… för att därigenom skapa förutsättning för övergripande samarbete inom Finsams parter kring
målgruppen.
Att kring målgruppen skapa förutsättningar för samverkan med befintliga verksamheter på
Gotland och implementera konkreta samverkansmetoder mellan Finsams parter.
Resultatmål – mål på individnivå:

På individnivå kan detta ses som en förstudie som ger underlag för ökat stöd, utbud och
bemötande för målgruppen.
Målet är att skapa individens motivation till aktivering - med mål att nå egen försörjning genom
arbete, studier eller motsvarande.
Målgrupp: beskriv målgruppen eller målgrupperna som idén riktar sig till, hur många personer är berörda
inom respektive målgrupp och det förväntade resultatet utifrån individerna som deltar i aktiviteten.

Målgrupp är unga vuxna (19-29 år) som uppbär aktivitetsersättning på grund av psykiatrisk
problematik och som behöver stöd för att ta steget mot arbete eller studier – eller ordinarie utbud
som erbjuds personer i behov myndighetsövergripande stöd.
Målgruppen återfinns idag som bland annat som hemmasittare, inom habilitering, psykiatrin och
daglig verksamhet.
Gemensamt är att man behöver stöd från flera av Finsams parter för att gå vidare. Man har svårt
att få struktur på sin vardag. Många saknar gymnasiekompetens, men är högpresterande. Denna
grupp har svårt att landa i ett fysiskt ”enklare” arbete – men har samtidigt problematik som gör
det svårt att klara högskolestudier.
Då detta är ett metodutvecklingsprojekt är den direkta målgruppen medarbetare inom Finsams
parter som arbetar med och kommer i kontakt med målgruppen ovan. Det är också arbetsplatser
(privata och inom offentliga) som tar emot unga vuxna som tar emot unga vuxna i arbetsträning,
praktik eller arbete.

Aktiviteter: Beskriv vilka aktiviteter Ni tänkt genomföra och hur de skiljer sig mot det som görs idag av Er
och samverkanspartner.

Kartläggning och analys av målgruppens behov – såväl på individnivå som inom Finsams parter.
Detta med utgångspunkt från pågående LärSam-projekt, där målgruppen utvidgas.
Bygga vidare på samverkansformer inom Region Gotland, Försäkringskassan, och
Arbetsförmedlingen på Gotland.
Inventera nationella evidensbaserade metoder, utföranden och samverkansprojekt.
Behovsinventering och genomförande av utbildning kring bemötande och målgruppen.
Att skapa implementeringsbara och konkreta samverkansmetoder för Finsams parter.
Bemanning: vilka personella resurser ska ingå, vilken eller vilka huvudmän är ansvariga för driften av
verksamheten.

Projektledare: 1.00 av heltid augusti – november (4 månader).

Kostnad: Lämna en preliminär kostnadsram på årsbasis för den del ni söker medel till
Resurser
Personalkostnader
Utbildningskostnader
Utvärderingskostnader
Tjänster, tex tele, IT
Övriga kostnader
Lokalkostnader
Summa kostnader

År 2016 kr
190 000
100 000

År ……….kr

5 000
15 000
310 000

Tidsplan;
Startdatum 2016-05-01
Slutdatum 2016-11-30, därefter diskussion om förlängning.

Uppföljning och utvärdering: Beskriv hur uppföljning och utvärdering skall gå till och vad som ska
utvärderas. SUS systemet ska användas.

Löpande utvärdering ska ske genom referensgrupp, med representanter från Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Region Gotland (Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
Socialförvaltningen) samt FinsamGotland.
Projektledaren ska följa SUS-systemet och rapportera fortlöpande.

Implementering: Hur implementeras gjorda erfarenheter till ordinarie verksamhet; Inriktningen är att
aktiviteten ska finansieras och drivas av en eller flera huvudmän/medlemmar efter försöksperioden om det
påvisats positiva resultat. På vilket sätt kan gjorda erfarenheter implementeras till den ordinarie verksamheten
efter avslut.

Projektets syfte är att påverka utbudet i nuvarande organisationer och kartlägga behov av nya
insatser. Projektet ska ses som en kvalificerad förstudie.
Implementering ska också ske genom ökad samverkan mellan Finsam parter kring målgruppen
Unga med aktivitetsersättning.
Implementering ska påbörjas under projektets gång.

Vilken huvudman ska ansvara för insatsen samt kontaktperson
Namn
Organisation
Telefonnummer
Mailadress
Therese Thomsson
Region Gotland
0498 -26 84 22
therese.thomsson@gotland.se
Anna Karlsson (projektledare) LärSam
070 - 083 27 18
anna.karlsson01@gotland.se
Förankring; Hur har er idé förankrats hos övriga huvudmän som är direkt berörda av projektet; har
nödvändiga kontakter tagits med representanter från de olika huvudmännen för att stämma av idén.

Projektet har tagits fram i samverkan mellan Region Gotland: Socialförvaltningen (avd omsorg
om personer med funktionsnedsättning), Region Gotland: LärVux, Försäkringskassan samt
Samordningsförbundet FinsamGotland.
Kontaktpersoner
Katarina Lawergren

Organisation
Region Gotland (SoF)

Telefonnummer
0498-26 90 00

Kristna Kindgren

Försäkringskassan

010-114 00 11

Greta Henriksson

FinsamGotland

0707 – 430 436

Mailadress
katarina.lawergren
@gotland.se
kristina.kindgren
@forsakringskassan.se
greta.henriksson
@finsamgotland.se

Underskrift av Beredningsgruppen
Namn
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnteckning
Namnförtydligande

Namnteckning
Namnförtydligande
Namnteckning
Namnförtydligande

Organisation

Mailadress

Underskrift av ansvariga
Namn
Namnteckning
Namnförtydligande
Namnteckning
Namnförtydligande

Namnteckning
Namnförtydligande
Namnteckning
Namnförtydligande

Organisation

Mailadress

