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Årsredovisningar 2008 för Samordningsförbunden i
Södertälje, Botkyrka, Huddinge och Haninge
Ärendet
Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och landsting, fanns 2008 i fyra områden i
länet i form av samordningsförbund. Samordningsförbund bildades 2006 i
Södertälje och Botkyrka, samt 2007 i Huddinge och Haninge.
I föreliggande ärende redovisas årsredovisningar och revisionsberättelser
för 2008 från Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge och
Södertälje.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige

att

godkänna årsredovisningar och revisionsberättelser för 2008 från
Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge och
Södertälje

att

omedelbart justera beslutet

Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Riksdagen beslutade 2003 om en permanent lagstiftning (Lag 2003:1210) om
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan allmän
försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting som gäller fr om
den 1 januari 2004.
Efter beslut i Landstingsfullmäktige bildades 2006 samordningsförbund i
Södertälje och Botkyrka, samt 2007 i Huddinge och Haninge.
Försäkringskassan, den statliga delen, bidrar med hälften av medlen för
finansiell samordning, landsting med en fjärdedel samt kommuner som deltar
med en fjärdedel.
Bilagor
1. Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje: Årsredovisning 2008, Granskning
Årsredovisning, Revisionsberättelse 2008
2. Botkyrka Samordningsförbund: Årsredovisning 2008, Granskning Årsredovisning,
Revisionsberättelse 2008
3. Huddinge Samordningsförbund (HUSAM): Årsredovisning 2008, Granskning
Årsredovisning, Revisionsberättelse 2008
4. Haninge Samordningsförbund: : Årsredovisning 2008, Granskning Årsredovisning,
Revisionsberättelse 2008
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Landstinget har 2008 deltagit med följande medel för samordningsförbunden:
Södertälje 5 000 tkr
Botkyrka
1 250 tkr
Huddinge
1 000 tkr
Haninge
5 000 tkr.
Syftet med samordningsförbunden
I beslutade förbundsordningar anges att syftet är att ge lokala aktörer bättre
möjlighet att prioritera gemensamma insatser och därigenom använda
samhällets resurser mer effektivt, för att återställa eller öka den enskildes
funktions- och arbetsförmåga.
Målgrupp
Målgruppen är framförallt medborgare i förvärvsaktiv ålder, som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för
att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.
Insatser inom respektive samordningsförbund under 2008
Södertälje
Målsättningen för de insatser som genomförs och finansieras är att det ska
resultera i samverkan mellan huvudmännen där individen är i fokus.
Samordningsförbundet ska arbeta med att få enskilda personer i egen
försörjning. En annan viktig aspekt är den metodutveckling som sker genom
samverkan mellan huvudmännen. Samordningsförbundet har under 2008
finansierat 6 verksamheter som samordnats av huvudmännen. Av de insatser
som finansierats är alla utom en riktad till individer och deras behov av
rehabilitering för att komma i egen försörjning.
Genomförda insatser:


Slussen till arbete, en individinriktad insats som arbetar med
arbetslivsorienterad rehabilitering. Hit remitteras individer som bedöms
stå till arbetsmarknadens förfogande oaktat ålder, även dem som anses stå
långt ifrån arbetsmarknaden. Av 156 individer som varit i Slussens arbete
har 76 kommit ut i egen försörjning.



Samta - "samverkan till arbete", en arbetslivsinriktad samverkansmodell med utgångspunkt i läkares möte med patienterna på vårdcentralerna. Det är ett förebyggande arbete som syftar till att möta
individen innan sjukskrivning är aktuell eller blir alltför långvarig. Olika
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yrkeskategorier arbetar tillsammans i tvärprofessionella team. 115
individer har varit föremål för Samtas insatser under året. Under 2008
har Samta ändrat inriktning för att anpassas till Rehabiliteringskedjan
och en ny modell införs från och med 2009.


Arbete och mening, riktar sig till unga människor som är nyinsjuknade i
psykos, psykiskt funktionshindrade eller lider av annan psykisk ohälsa.
Utgångspunkten är att för att få effekt av andra insatser, så är
sysselsättning nödvändig. 66 individer var inskrivna under 2008.



KOM-projektet, arbetar med att få invandrarkvinnor som står långt från
arbetsmarknaden i egen försörjning. Syfte har varit att förändra
livssituationen och projektet ska bl a leda till självkännedom, förmåga
att söka arbete och förbättring av det svenska språket. Projektet har
omfattat 78 kvinnor. Drygt 51 procent har gått till arbete eller studier.



Step 4 Life-projektet, syftet har varit att fånga upp de ungdomar som
idag av olika skäl hamnar utanför i samhället och erbjuda dem olika
former av stöd och insatser, att hitta metoder som leder till att
ungdomarna vågar släppa sin isolering och kartlägga befintliga
stödåtgärder. Projektet har haft stora problem bl a så har
Arbetsförmedlingen inte kunnat avsätta handläggare och projektledaren
har bytts ut. Det avslutas därför i och med utgången av 2008.

Dessutom har kartläggning gjorts av behovsområden och potentiella
samverkansområden samt så pågår en kartläggning av Södertäljes sjukfall.
Botkyrka
Projekt/insatser under 2008 har haft inriktning på att motverka arbetslöshet
hos unga, att underlätta för personer med psykisk ohälsa att etablera sig på
arbetsmarkanden, utveckla sektorsövergripande arbetssätt och att skapa bättre
samordning mellan handläggare hos samverkansparterna.
Genomförda insatser:


Gemensamt vägledningsteam för ungdomar, kartlägga och utreda
ungdomar mellan 18-25 år som står långt ifrån arbetsmarknaden i
syfte att definiera behov och föreslå åtgärder. 21 ungdomar har
deltagit.



Systematiska funktionsbedömningar och supported employment,
vänder sig till personer med psykiska funktionshinder och ger stöd
vad gäller arbetslivsinriktad rehabilitering för att finna arbete,
praktik sysselsättning eller studier. Målgruppen står relativt långt
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från arbetsmarknaden. 33 personer har deltagit, varav 16 fått stöd
av supported employment.


Kugghjulet, målgruppen är personer aktuella för sjukskrivning med
svårbedömd problematik. Samtliga sex vårdcentraler och dess
läkare deltar. Personalen har fått utbildning i arbetsmodellen.



Förstudie Paraplymodell för unga Botkyrkabor, insatser för unga
som ännu inte tagit sig in på arbetsmarknaden och/eller inte
avslutat sina gymnasiestudier.



Utveckling av traineemodell, genom att bland annat identifiera en
möjlig målgrupp för traineeanställning, ta fram modeller för
individuellt stöd till deltagare och förtagare samt undersöka
möjligheterna till traineeanställning.

Dessutom har kartläggning gjorts av behov av ytterligare
samverkan/insatser.
Huddinge
Flera individverksamheter har kommit igång. Alla förbundets prioriterade
grupper har verksamhet knuten till sig. Många aktiviteter genomförs för att
stödja kunskaps- och strukturutveckling. Ett arbete pågår med att göra en
självutvärdering av verksamheten. Förbundet har finansierat fem större
projekt.
Genomförda insatser:


Husamrådet, målgrupp är individer med svårbedömd problematik. Det
består av ett samlokaliserat handläggarteam, med deltagare från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialtjänsten. Samarbetet
sker med Landstinget. 37 deltagare har avslutat insatsen, varav 19
procent nått lönearbete.



Kugghjulet, finns på kommunens vårdcentraler. Målgruppen är
personer aktuella för sjukskrivning med svårbedömd problematik.
Landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten
deltar. Antalet deltagare varierar mellan vårdcentralerna och totalt har
396 personer deltagit 2008.



Coachinsats, målgrupp är individer med långvariga och komplexa
problem utan fast förankring på arbetsmarknaden. Startade i september
med 8 deltagare. Består dels av gruppcoachning för att stärka individens
självkänsla, dels av arbetslivsinriktad rehabilitering med arbetsträning
och arbetspraktik.
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Lyra, målgrupp arbetslösa unga vuxna (18-29 år) som befinner sig i en
svår livssituation. Genom samtal, handledd arbetspraktik, kreativt
skapande och friskvårdsaktiviteter byggs självförtroende, rutiner och
riktning för individerna med målet arbete. Startade i juni. Totalt har 11
personer deltagit.



Myrstigen+, målgrupp är individer med bristande svenskkunskaper och
stödbehov. Aktiviteterna är en kombination av språkstudier,
vägledning/matchning, praktik, friskvård och motivationssamtal.
Insatsen köps av Haninge samordningsförbund. Tre deltagare har
startat under senhösten

Dessutom pågår kartläggningar av individer mellan 18-29 år i behov av
stödinsatser framför allt p g a psykisk ohälsa och av individer i behov av
stödinsatser och som har bristande kunskaper i svenska språket samt
övergripande befolknings- och resurskartläggning.
Haninge
Samordningsförbundets finansierar åtta insatser och under 2008 har
särskilt Ungdomsteamet uppmärksammats. Från och med hösten 2008
finns en hemsida.
Genomförda insatser:


Tolvan Öppenvård, är en rehabiliteringsverksamhet som erbjuder
Tolvstegsbehandling i kombination med kognitiv beteendeterapi och
motiverande samtal. 53 deltagare i primärbehandling och 60 i
motiverande samtal



Resursrådet, är avsett för personer som står långt från arbetsmarknaden
och som hamnat i en gråzon mellan myndigheterna. 79 deltagare.



Ungdomsteamet, är en förebyggande insats för ungdomar 16-21 år som
inte arbetar eller studerar. 741 ungdomar (varav 508, 2008) har deltagit
sedan starten. 381 har avslutat insatsen. Av dessa hade 323 personer
arbete eller studerade i början av 2009.



Prohab+, är en tidig och samordnad sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess. Alla Haningebor som sjukskrivs, eller riskerar att
sjukskrivas, omfattas av insatsen. Försäkringskassans handläggare finns
på vårdcentralerna och genomför snarast samordnad plan för individens
återgång i arbete. Under 2008 har 500 personer träffat Försäkringskassan på vårdcentralerna. Avslutas under 2009 i denna form.



Roa+, avser personer med psykisk ohälsa som står relativt långt från
arbetsmarknaden och är i behov av gruppbehandling inriktad på
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stressbehandling och sömn samt individuella stödsamtal och
arbetspraktik. Vårdcentralerna deltar. 79 deltagare under 2008. 50
procent var i arbete efter insatsen och många arbetstränade.


Myrstigen+, är en insats för dem som på grund av brister i svenska
språket har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 45 personer har
påbörjat insatsen 2008.



Manscentrum, män men även kvinnor som behöver stöd i
krissituationer. Rådgivning och samtalsstöd. 480 samtalsbehandlingar
2008.



Nysatsa, är ett metodutvecklings- och rehabiliteringsstöd för personer
över 30 år med tidsbegränsad sjukersättning till följd av stressrelaterade
symtom och diffusa diagnoser. 10 personer har deltagit under 2008.

Försäkringskassan har gjort kartläggning av personer som är sjukskrivna
och arbetslösa och/eller har tidsbegränsade sjukersättningar.
Övrigt
De fyra förbunden har tillsammans ansökt om medel från Europeiska
socialfonden (ESF) för en förstudie kring unga vuxna, om utökad
samverkan kring behovsgruppen 18-24 åringar som står långt från
arbetsmarknaden. En förstudie är genomförd under 2008.
Luleå tekniska universitet har genomfört en jämförande utvärdering av
samordningsförbunden i Botkyrka, Huddinge och Södertälje.

Catarina Andersson Forsman
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