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(Se även bilaga "Instruktioner för ansökan samverkansinsatser inom samordningsförbundet". Rubri
ker med* har förklarande/stödjande text i bilagan.) Ansökan ska även skickas in elektroniskt i Word
format.
Insatsens namn
Plattform för individstöd i samverkan i Heby kommun - LOKUS
Insatsägare(*)
Organisation: Heby kommun
Samverkansparter(*)
Organisation: Arbetsförmedlingen
Organisation: Försäkringskassan
Organisation: Region Uppsala
Beskriv syftet med insatsen(*)

Syftet med insatsen är att:
• Öka andelen individer som tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i
rehabiliteringsprocessen
• Underlätta och förbättra möjligheterna för individen att få rätt försörjning
• Genom att utveckla nära samverkan mellan olika verksamheter bidra till effektiv användning av
gemensamma resurser
• Skapa en god samverkansstruktur - och kultur

Beskriv målen med insatsen(*)

Effektmål
1. 90 % av individerna som deltagit i insatsen ska vid planerat avslut ha en plan mot arbete/studier som
tydliggör nästa steg i processen.
2. Kunskap om samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering ska öka hos parterna.
3. Individerna som fått stöd i insatsen ska uppleva en ökad förståelse för sin egen rehabiliteringsprocess
4. Vid insatsens slut ska det finnas utsedda nyckelpersoner/funktioner i samverkan om samordnad
arbetslivsinriktad rehabilitering hos Heby kommun samt hos alla samverkande parter.

Insatsmål
5.

6.
7.
8.
9.

En årlig aktivitetsplan ska tas fram för aktiviteter såsom nätverksträffar och kompetenshöjande
insatser.
30 individer per år har fått ta del av insatsen coach/stödperson.
30 individer per år har fått ta del av insatsen via stöd genom samverkansteam, rådgivande dialog eller
kortare insatser.
Senast inom 3 månader från inskrivning ska en kartläggning och handlingsplan ha upprättats
tillsammans med den enskilde.
Bedömning av pågående insatser mot arbete/studier har genomförts vid 3, 6 och 9 månaders
deltagande.

Beskriv bakgrunden till/behovet av insatsen(*)
Upphovet till ansökan är ett gemensamt identifierat behov av att ytterligare stärka och
vidareutveckla nära operativa samverkansformer lokalt. Välfärdsystemen idag har en gemensam
uppgift att fånga upp individer i samverkan och minimera risken att någon "faller mellan stolarna".
Det finns ändå många som inte får möjlighet att ta del av de insatser som olika parter kan erbjuda.
Nuvarande läge och efterföljningar i och med coronakrisen påverkar och kommer givetvis påverka
alla våra enheters arbete under lång tid och det är därav extra viktigt att stärka tidig samverkan för
de som behöver det allra mest.
Heby kommun har det högsta ohälsotalet i Uppsala län och vi ser därför ett gemensamt behov av
att i samverkan göra vad vi kan för att främja hälsa. Vi ser stora ekonomiska utmaningar som av alla
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Studie och Vrkestorget

- Ett brett utbud av individcentrerade insatser

Utbildning

Arbetstrlnlng
Praktik och
arbetsmarknadssamordnlng

Grundtankar i insatsens arbetssätt/metod:
►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Insatsen syftar till att främja samarbete och samverkan runt individer i behov av samordnad rehabilitering så de
får rätt försörjning/ersättning i rätt tid av rätt aktör.
Deltagande i insatsen syftar till att göra individerna redo för nästa steg mot att närma sig arbete/studier.
Tillsammans med individ och funktioner skapa förutsättningar för individen att påbörja och genomgå samordnad
rehabilitering och ta sig vidare i sin rehabiliteringsprocess.
Identifiering av lämpliga insatser sker i samverkan och personerna kan erbjudas olika former av stöd inför
lämplig aktivering.
Arbetet sker utifrån ett helhetsperspektiv innefattande fokus på både medicinsk, social, ekonomisk och
arbetslivsinriktad rehabilitering för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individen.
Ett individuellt anpassat och nära stöd till individen - Fokus mot arbete/studier
Jobba gentemot ordinarie strukturer och insatser hos parterna
Ett individnära, kartläggande, förberedande, coachande, motiverande, parallellt och kompletterande stöd som
ej finns hos någon av parterna idag.
Aktiverande och rehabiliterande förhållningssätt utifrån ett helhetsperspektiv
KASAM - öka individens känsla av sammanhang och delaktighet i sin egen rehabiliteringsprocess.
Hälsofrämjande (friskvård, motiverande insatser till egen träning, delta i fritidsaktiviteter etc.)
Stöd i samverkan på olika nivåer, både individ & handläggare/funktion (Bidra till god samverkanskultur)
I vardagliga dialoger i löpande arbetet informera om samverkans forum/mötesformer och initiera dessa sätt att
mötas runt individen (använda ordinarie strukturer, t ex SIP, GK, 3part, avstämningsmöte, omställningsmöte)
Stödet kan innebära förberedelse inför möten, uppföljning efter möten, stöd att begripliggöra och
Stödpersonens insatser kan vara både kortsiktiga och mer långsiktiga. Det kan innebära rent samtalsstöd
alternativt kombination med mer konkret stöd i form av att följa med individen och visa runt vart denne hittar
de olika parterna.

Förtydligande om personalresurser i insatsen och deras huvudsakliga uppdrag
Samordnare/processledare 100 %
Samordnaren är processledare i det lokala utvecklingsarbetet i LOKUS och samverkansteamet. Arbetet hålls
samman av samordnaren vars uppdrag bl.a. är:
► Att bygga upp och samordna samverkansteamet, stödja samverkansprocesser och utvecklingen av
det operativa samverkansarbetet.
► Upprätta nödvändiga styr- och stöddokument som t.ex. rutiner och processkartläggningar.
► Hålla samman och stötta lokusgruppen genom att bereda och kalla till möten, göra dagordning, föra
minnesanteckningar, skriva och föredra olika återrapporter och ansvara för SUS-statistik.
► Planera, genomföra och ansvara för vissa kompetenshöjande insatser och olika strukturella insatser
som t ex nätverksforum tillsammans med coacherna.
► Analysera samverkansfrågor och löpande lyfta identifierade behov till lokala lokusgruppen
► Omvärldsbevaka internt och externt. Bevakar samverkansprojekt och uppgifter från andra nätverk
och styrgrupper - länka samman information från olika forum.
► Vara ett stöd i uppbyggandet av insatser gynnsamt för målgruppen.
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Samordnaren ska tillsammans med coacherna/stödpersonerna hålla sig uppdaterad om vilka
rehabiliteringsinsatser som finns att tillgå i kommunen/ för kommuninvånarna för kunna sprida
kunskapen vid rådgivande dialoger.

Coach/stödperson 200 % - unga och rehab

Två coacher där båda i grunden har samma uppdrag men den ena är mer inriktad mot unga och den andre
mot rehab.
► Ett individnära, kartläggande, förberedande, coachande, motiverande, parallellt och kompletterande
stöd till ordinarie verksamheter.
► Coach mot unga har ett närmare samarbete med kommunens KAA och näringsliv, samt har i extra
uppdrag att främja användandet av nätverksmöten för att inkludera det privata nätverket som resurs.
► Coach med fokus rehab har ett uppdrag mer riktat mot personer som är sjukskrivna, med eller utan
rätt till SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) och nära samverkan med REKO, Försäkringskassan &
kommun för att möjliggöra övergång till det förstärkta samarbetet mellan FK & AF.
► Coachen har också ett särskilt uppdrag att främja och stödja användandet av SIP som mötesform.
Kommer vara stationerad på vårdcentralen veckovis.

Samverkansteamet
Multikompetent team bestående av arbetsförmedlare 25 % (AF), försäkringsutredare-sjukförsäkring
25 % (FK), socialsekreterare och arbetsmarknadskonsulent från Heby kommun. (*samverkan med

försäkringsutredare inam aktivitetsersättning kommer att ske inom ramen för dennes ordinarie uppdrag och bjuds in vid
behov). Syftet med samverkansteamet är att samla kompetensen lokalt för att ge bästa möjliga stöd

till individen.
►
►
►

►
►

teamet leds av samordnaren
teamet möts veckovis både med och utan gemensamma klienter
teamet ska arbeta operativt och individnära med gemensamma ärenden i behov av samordning av
sina insatser
Teamet ska arbeta både med gemensamt aktuella klienter men även vara rådgivande i samverkan
och samordningsfrågor för personer som inte är inskrivna.
Parterna är kontaktpersoner in i sin respektive organisation.

Utgångspunkter gällande ingång och tid i insatsen
►

►
►
►
►
►
►

Alla fyra parter (kommunen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala) remitterar till insatsen
genom direktkontakt med coacherna/stödpersonerna eller direkt till samverkansteamet.
Coacherna och samverkansteamet kan göra "punktinsatser" för individer som direkt hör av sig till dem och på
så sätt göra en mjuk överlämning tillbaka till ordinarie verksamhet.
Det individuella behovet styr tid i insatsen, men riktningen är att deltagandet i insatsen ska vara mellan ca 3-6
månader och maximalt 1,5 år.
Insatsen ska vara flexibel i sin form - Samverkansteamet och stödpersonerna/coacherna kan vid behov jobba
med "punktinsatser" (t ex delta vid möte, processtöd för att få igång samverkan runt individen, individen kan
återremitteras för punktinsats m.m.)
Ingen part har idag fullt ut ansvar för det behov av stöd som coacherna/stödpersonerna avser att uppfylla.
Insatsen ses som ett mycket bra komplement till parternas ordinarie funktioner och insatser.
För ökad medvetenhet och reflektion om jämställdhet och jämlikhet kommer både genushanden och
genuskompassen vara levande verktyg i insatsen.
Vi bedömer initialt att metoderna är könsneutrala. De arbetssätt 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 intaget i insatsen utifrån kön.

Beskriv metod för uppföljning och utvärdering av målen (*)
Uppföljning kommer ske:
• I enlighet med Samordningsförbundets antagna riktlinjer (kvartalsrapportering, avvikelsehantering
och slutrapportering)
• Uppföljning genom enkät till funktionerna som arbetar med personer i behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering samt enkät till individerna vid avslut i insatsen.
• Rapportering i SUS
• Bedömning av individernas deltagande i insatsen gentemot syfte och målgrupp vid 3,6 och 9
månader.
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