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Dagordning styrgrupp och lokusgrupp 2018-05-28
(När styrgruppen även är lokusgrupp)
Närvarande: Jenny Johnsson enhetschef, förvaltningschef Åsa Johansson, Miriam Dahlström
individstöd i samverkan Heby kommun. Malin Fredell sektionschef Arbetsförmedlingen Sala,
Ann-Sofie Wallén enhetschef Försäkringskassan, Birgitta Olsson utredare/processledare
Region Uppsala, Marika Blomgren och Katarina Åkerblom Samordningsförbundet.
1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Parterna har inget att erinra.
2. Omvärldsanalys (aktuella/nya behov, målgrupper, metoder i ordinarie
verksamhet)
Heby informerar kort om behov som uppdagats under insatsens första period.
Försäkringskassan informerar om planer för en workshop i Heby kommun den 3
september som kan komma att bidra till att hitta gemensamma lösningar angående
lyfta behov. Försäkringskassan uppger att förslaget om workshop är framtaget utifrån
de stora ohälsotal man sett i Heby kommun. Ett syfte från FK:s sida är att hitta sätt att
minska antal sjukdagar. Workshopen skulle också leda till att parterna får byta bild av
varandras uppdrag och målgruppernas behov. Representanter från samtliga
samverkansparter ska bjudas in. Workshopen är enligt Försäkringskassan en uppstart
inför ett eventuellt gemensamt projekt utifrån vilka behov och målgrupper som
framkommer vid workshopen. Ansökan om medel för detta projekt diskuteras närmare
längre fram. AF har idag träffat representanter från Heby kommun och
Försäkringskassan för en första dialog om projektinnehåll.
Kommunen har lyft ett önskemål om ökad kunskap om GK/Gemensam kartläggning
och överlämningsmöten. Enligt FK kan det finnas möjlighet att få till en träff samma
dag som workshopen, dialog sker.
Vi kommer överens om:
•

LOKUS-gruppen ställer sig bakom förslaget till en gemensam workshop.

•

FK tar ansvar för att i inbjudan tydligare formulera syfte och mål för
workshopen så att det finns bra frågeställningar inför mötet vilket möjliggör att
parterna kan förbereda sig på ett bra sätt.

•

Kommunen tar med sig frågan till kommunledningsgruppen om vilka som ska
vara representerade i workshopen från kommunens sida.
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•

Samtliga parter ansvarar för att sprida föreslaget datum och sedan inbjudan
internt i respektive verksamhet.

3. Information från insatser där lokusgrupp är referensgrupp
Ansökan AMI
Vid förra styrgruppsmötet beslutades att ta fram en ansökan om medel till en förstudie
gällande förberedande insatser för nyanlända. En dialog om behovet förs och vi tar
gemensamt beslut om att avvakta inlämning av ansökan tills workshopen är
genomförd och de behov som framkommer där tydliggjorts. FK ställer sig frågande till
behovet av förstudien och efterfrågar uppskattat antal i målgruppen utifrån den
statistik som är känd hos parterna samt en tydligare beskrivning av målgruppen för
insatsen. Utifrån att övriga parter ställt sig bakom ansökan då de ser att det finns
behov av kartläggning kommer FK att ta med sig frågan igen och återkomma till
LOKUS-gruppen efter genomförd workshop.
LOKUS-gruppen beslutar att inte ansöka om extra medel för förstudien just nu utan
inväntar resultat av workshopen innan nästa steg.
Individstöd i samverkan
Information ges om:
•

Genomförda RD- rådgivande dialog, löpande med enskild handläggare eller
arbetsgrupp (att individers behov säkerställs vad gäller RITA-rätt insats, i rätt
tid av rätt aktör)

•

Planerad kompetensutveckling gällande SIP-samordnad individuell planering,
GK-gemensam kartläggning FK/AF, och överlämningsmöten (del i 2018 års
aktivitetsplan)

•

SIP- mötesledare - pågående

•

Pågående arbete med nätverksmöten (Anders uppdrag som nätverksledare särskilt
för 16-29 år)

4. Mål (utfall sedan start, utfall senaste kvartalet, prognos, eventuell justering)
Kommunen redovisar utfall utifrån satta mål:
Individstöd i samverkan/rehabcoacherna har mellan januari- maj har 28 individer tagit
del av insatsen. En person har avslutats, i nuläget pågående kontakt med 27 individer.
Drygt 50 % av individerna har plan mot arbete/studier.
Rehabcoacherna har under perioden januari - maj, i samband med klientmöten och
olika samverkansformer bidragit med samverkanskompetens, kunskapsöverföring,
samt värnat om aspekterna av medicinsk, ekonomisk och social rehabilitering inför
och under tid för arbetsträning/arbete/studier.
Antal tillfällen som:
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•

SIP mötesledare, jan-mars 6 tillfällen , april 2 tillfällen, maj 6 tillfällen

•

Nätverksledare för individärenden jan-mars 3 tillfällen

Redovisning av föreslagen aktivitetsplan för 2018 som revideras utifrån inkomna
synpunkter gällande närvårdsarbetet. Individstöd i samverkan kommer att följa arbetet
som sker runt närvården i Heby för att uppmärksamma gemensamma intressen och
behov för målgrupperna.
Inget behov av justering.
5. Målgruppen (statistik, eventuell justering, bemötande, deltagande)
Dialog om målgruppen där de konstateras att övervägande del har en psykisk ohälsa.
Det är flera inom målgruppen som fått avslag på ersättning från FK. FK bedömer
individ vara rehabiliteringsbar med arbetsförmåga. Vården och AF bedömer att
arbetsförutsättningar/arbetsförmåga saknas.
En låg funktionsnivå hos individer som befinner sig i välfärdssystemen som i sig
förutsätter en hög funktionsnivå bidrar till att individer ”misslyckas” i sin
rehabilitering. Vi ser hos målgruppen att den ökade digitalisering och avsaknad av
personliga möten bidrar till att individer risker att ”falla mellan stolarna”.
Fortsatt stor social problematik hos målgruppen.
6. Metod (metodtrohet, eventuell justering, behov av kompetensutveckling)
Vi följer metoden som innebär ett sammanhållet stöd på individ och handläggarnivå.
7. Ekonomi (nuläge, prognos, avvikelser, rekvirering, återföring)
Inga avvikelser, följer prognos, Rekvirering sker idag 2018-05-28 för första kvartalet
2018.
8. Jämlikhet (tillgänglighet för målgruppen, behov av metoder, behov av
förändringar)
Vi har haft en dialog i arbetsgruppen och resonerat som att de arbetssätt som
individstöd i samverkan har och dess flexibla form gör att stödet kan komma alla till
gagn på lika villkor. Funktioner inom parterna bedömer behov och aktualiserar
ärenden till insatsen. I insatsen utgår vi från behovet och kommer inte styra intag i
insatsen utifrån kön. Analys av statistik kommer att göras löpande för att fånga upp
eventuell behov kopplade till någon särskild målgrupp.
För tidigt att dra några slutsatser.
9. Jämställdhet (könsfördelning/statistik, behov av metoder, behov av förändringar)
Vi har haft en dialog i arbetsgruppen och resonerat som att de arbetssätt som
individstöd i samverkan har och dess flexibla form gör att stödet kan komma alla till
gagn på lika villkor. Funktioner inom parterna bedömer behov och aktualiserar
ärenden till insatsen. I insatsen utgår vi från behovet. Analys av statistik kommer att
göras löpande för att fånga upp eventuell behov kopplade till någon särskild målgrupp.
10. Kvartalsrapport (inför inlämnande av mallen)
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Kvartalsrapport för period 1 skickades till parterna 2018-04-25. Parterna har inget
att erinra.
11. Övrigt
12. Ändring av mötestider
LOKUS-gruppen beslutar att ändra kommande mötestider till kl. 8.45-10.30.
13. Datum för nästa möte
28 september kl. 8.45-10.30
19 november kl. 8.45-10.30
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