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Medel för extrainsatser inom Finsam
Beskrivning av insatserna

Ange på vilket sätt insatsen innehåller strukturövergripande och individinriktade delar.
Beskriv hur insatserna stämmer överens med regeringens mål för ökad hälsa och minskad
sjukfrånvaro.
Samordningsförbundet Gävleborg ansöker om medel för att göra en lokal behovsanalys samt
ta fram en plan för aktiva insatser utifrån den genomförda behovsanalysen. Planen för aktiva
insatser ska skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Behovsanalysen kommer att
innehålla en beskrivning av behovet att utveckla samverkan och individuellt anpassat stöd för
målgrupperna. Arbetet med att ta fram detta kommer att förankras i Samordningsförbund
Gävleborgs beredningsgrupp (AU - arbetsutskott). Beslut om att ansöka om extra medel har
tagits i styrelsen för Samordningsförbundet Gävleborg.
Denna ansökan avser medel för processledare för att genomföra utredningen samt medel för
att involvera specialistkompetens från Arbetsförmedlingen i behovsanalysen.
Bakgrund

I Gävleborg har vi ett behov av att genomföra en analys av de behov av insatser som
föreligger för personer i målgrupperna långtidssjukskrivna, ungdomar i farozonen för
aktivitetsersättning samt unga med aktivitetsersättning. Vi har idag (enligt SUS) totalt 111
individer med antingen sjukpenning eller aktivitetsersättning där Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen har planer på att göra en gemensam kartläggning tillsammans för att
utreda hur individernas förutsättningar för att ta tillvara arbetsförmåga och
rehabiliteringsmöjligheter ser ut. Väntetiderna på arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser
upplevs som långa idag. De resultat till arbete och utbildning som vår samverkan ledde till
under 2015 var inte tillräckligt positiva. Resultaten samt den förändring som skett i
sjukförsäkringens regelverk, där den bortre tidsgränsen tagits bort, medför behov av att
utveckla arbetssättet i samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Mål

Det finns olika former av kompetens hos myndigheter och samverkanspartner som vi bör
kunna nyttja på ett bättre sätt så det ger bättre effekt för våra kunder. Med bättre effekt avses
att minska sjukfrånvaro samt att rätt insatser sker i rätt tid för rätt person. Behovsanalysen
och efterföljande plan för aktiva insatser ska skapa bättre förutsättningar för att individer som
bedöms kunna tillgodogöra sig aktiva insatser så tidigt som möjligt erbjuds sådana. Andelen
som får eller återfår arbetsförmågan och kan återgå i arbete ska öka. Insatser ska anpassas och
resultat av individuella planer ska kontinuerligt följas upp så att de ökar deltagares
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förutsättningar för övergång till arbetsmarknaden och förkortar tiden i sjukförsäkringen.
Samma målsättning gäller för unga som har aktivitetsersättning eller är i farozonen för
aktivitetsersättning.
För att kunna utveckla arbetssätt som ligger i linje med våra kunders behov startas en
behovsanalys.
Genomförande

I det föreslagna projektet sker en behovsanalys och framtagande av plan för aktiva insatser
utifrån den genomförda behovsanalysen. Projektledaren arbetar med behovsanalysen
tillsammans med specialistresurs från Arbetsförmedlingen.
Metoden för analys baseras på att projektledaren tillsammans med ordinarie resurser
(handläggare) från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillsammans deltar i
gemensamma kartläggningar. Till de gemensamma kartläggningarna knyts även
specialistresurs från Arbetsförmedlingen i syfte att utveckla kartläggningsmetoden och ge
bättre underlag för behovsanalys. Projektledare och specialistresurs arbetar fram ut material
att använda för behovsanalysen till de gemensamma kartläggningarna. Totalt under
projekttiden (april-november) beräknas 60-80 personer att delta i gemensam kartläggning där
projektmedarbetare deltar.
Behovsanalysen med stöd från gemensam kartläggning kompletteras sedan med en
inventering av befintliga rehabiliteringsinsatser, aktörer och samarbetspartners i länet. Genom
detta arbete ges en bild av hur deltagarnas behov av insatser kan tillgodoses i dagsläget och
skapar förutsättningar för att arbeta fram en plan för aktiva insatser. Om de behov som finns
hos målgrupperna inte kan tillgodoses i dagens ordinarie verksamheter så får planen visa på
hur man ska arbeta för att utveckla insatserna och tillgodose individernas olika behov.

Kostnadskalkyl – beräknad kostnad för insatserna

Kostnad projektledare april – november 2016: 300 000 kr
Kostnad specialistresurs Arbetsförmedlingen april – september 2016: 200 000 kr

