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Projekt Begreppsdefiniering
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta
att
att

bevilja medel med maximalt 330 000 kronor för ”Projekt Begreppsdefiniering” under
perioden 2016-11-01 till 2017-10-31, enligt inkommen ansökan.
finansieringen av samverkansprojektet gäller under förutsättning att förbundet
beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver

Ärendet
Ansökan
Tierps kommun, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ansöker om
finansiering för projektet Begreppsdefiniering. Syftet med projektet är att genom stöd av en
processledare utarbeta fram en rehabtrappa så att alla fyra parter har ett gemensamt verktyg i
form av ett dokument. Detta dokument ska användas när man tillsammans med individen
planerar arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att alla parter ska godkänna dokumentet,
informera om att det finns och att alla medarbetare får tillgång till det.
De olika organisationerna har olika begrepp och definitioner. Organisationerna har olika
mycket kunskap kring andra myndigheters begrepp och definitioner. Det finns önskemål och
behov av att kartlägga innehåll i aktuella begrepp och definitioner. Orden har inte samma
innehåll och mening för de olika medarbetarna när de ska samverka kring en individ. Detta
försvårar för individen att få rätt insatser och möjligheten att få rätt ersättning. Det kan även
försena en planering kring en individ. Även andra parter på arbetsmarknaden (t ex
arbetsgivare) kan missförstå de olika myndigheterna då de använder begreppen på olika sätt.
Målgrupp för projektet är medarbetare inom de olika organisationerna. I huvudsak ska chefer
och tjänstemän involveras för att kartlägga begrepp och stödja vid implementering.
Behovsgrupp är de individer som är i behov av samordnad rehabilitering. I projektet, som är
en form av kartläggning, kommer inga deltagare att tas in. Det handlar om att stödja
organisationerna i att få kunskap om en begreppsapparat för samordnad rehabilitering.
Kostnaden för projektet är 0,5 tjänst samt overheadkostnader till en sammanlagd kostnad av
330 000 kronor för ett år.
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Bedömning:
Minst två av förbundets parter har gått ihop om ansökan. Ansökan riktar sig till målgruppen
för finansiell samordning. Det är personer som är i behov av samordnad rehabilitering för att
närma sig arbetsmarknaden. Projektet syftar till att effektivisera resursanvändningen hos
huvudmännen, vilket överensstämmer med förbundets syfte.
Föredragande
Geli Lytter
Verksamhetsutvecklare

