
 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv 

 

1

Ale Kommun                                                   Diarienr:   2010/008-01                                                                
Kungälvs kommun 
Stenungsunds Kommun 
Tjörns Kommun BIL 2 
Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Västra Götalandsregionen 

 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn 

Förbundschef Per Liljebäck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAR ANTAGITS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH 
TJÖRN 2010-11-26 
 



 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv 

 

2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
                        Sidan 
 
        
Bakgrund      3  
Syftet      3 
Förutsättningar     3 
Organisation     4  
Insatser/projekt under 2010    5 
Insatser under 2011     7  
Budget för 2011     8  
Uppföljning och utvärdering                    10 
 
Bilaga 
Sammanställning av grupparbete konferens 
Hotell Fars Hatt 24 september 2010   11 
   
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv 

 

3

 
 

VERKSAMHETSPLAN MED BUDGET 2011 FÖR 
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV,  
STENUNGSUND OCH TJÖRN 

 
 

BAKGRUND 
Samordningsförbundet Kungälv utvidgades den 1 april 2008 till att även omfatta 
kommunerna Ale, Stenungsund och Tjörn i enlighet med lagen 2003:1 210 om 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet heter nu 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. 
Samordningsförbundet arbetar för att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
och att den enskilda personen ska förbättra sin funktions- och arbetsförmåga.  
De samordnade resurserna ska användas för insatser i syfte att den enskilde ska uppnå 
eller förbättra sin förmåga att komma in på arbetsmarknaden. 

         
SYFTET 
Syftet med insatserna är att uppnå en effektivare resursanvändning genom att det i 
Samordningsförbundet skapas formella förutsättningar för prioritering av samordnade 
insatser över sektorsgränserna. 
 
Målgrupper är personer som är i behov av samordnad rehabilitering, dessa personer 
återfinns idag hos de olika aktörerna inom finansiell samordning. Ett omfattande 
samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Finansiell 
samordning ersätter inte detta arbete utan ska istället stödja, fördjupa och utveckla 
befintligt samarbete. 
Det är viktigt att rehabiliteringen sker utifrån individernas förmåga och behov samtidigt 
som den enskilde individen aktivt medverkar i rehabiliteringen. 

         
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Samverkan mellan myndigheter ställer stora krav på de inblandade parterna. 
Som stöd för samverkan har de samverkande myndigheterna i Västra Götaland 
formulerat följande ”Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse 
för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning. Vi är beredda att 
verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i våra organisationer hos 
politiker, ledare, personal och fackliga organisationer”. Det är viktigt att de 
samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för att Samordningsförbunden 
får möjligheter att bedriva effektiv verksamhet. 
 
I lagen om finansiell samordning regleras samordningsförbundets 
ansvarsområde. I § 10 framgår att samordningsförbundet skall fatta beslut om 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. Denna uppgift kan inte delegeras. 
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Kontakterna mellan myndigheterna sker på olika nivåer vilket kan beskrivas enligt 
följande: 
 
Samordning 
sker på politisk och tjänsteman nivå; d v s i Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn där förbundets styrelse samordnar ekonomi, resurser och 
professioner. 
 
Samverkan 
sker mellan myndigheter; d v s beskriver kontakter och överenskommelser i de Lokala 
Ledningsgrupper (LLG) där samtliga huvudmän finns representerade. Det sker 
planerat och resulterar i att fullgöra och förankra de uppdrag som beslutas av 
Samordningsförbundet. 
 
Samarbete 
sker mellan professioner; d v s handläggare som praktiskt arbetar med de uppdrag som 
Samordningsförbundet beslutat om. Andra aktörer kan också ges olika uppdrag att 
genomföra insatser. 
 
ORGANISATION 
 
Samordningsförbundets styrelse 
Ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av försäkringskassans 
områdeschef och av arbetsförmedlingens områdeschef. Styrelsen består av fyra 
ordinarie ledamöter och sex ersättare (tre från kommunerna) 
Den ska 
- besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
- stödja samverkan mellan parterna 
- besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande ska användas 
- finansiera insatser som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade 

ansvarsområden 
- ansvara för att rehabiliteringsinsatserna följs upp och utvärderas 
- upprätta budget och årsredovisning 

 
Förbundschef 
Ansvarar för att  
- leda och driva utvecklingsarbetet utifrån fastställda mål, riktlinjer och organisation 
- vara länken mellan samordningsförbundet, ledningsgrupperna, handläggarteamen 

och andra aktörer 
- ta fram underlag till styrelsen inför beslut 

Lokal Ledningsgrupp 

I varje kommun finns en Lokal Ledningsgrupp (LLG). Ledningsgruppen består av 
chefspersoner från kommun, arbetsförmedling, försäkringskassa och vården.   
 
Den ska ansvara för att 
- organisera samverkan  
- möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas 
- stödja samarbetet så att samarbete blir en naturlig del i arbetet 
- de uppdrag som samordningsförbundet beslutar om blir utförda 
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- förankra och marknadsföra arbetet i samordningsförbundet in i den egna 
myndigheten 

- identifiera hinder för samverkan och samarbete 
- det sker en kontinuerlig dialog med handläggargrupperna 
- ge informationsutbyte mellan myndigheterna 
 

          Handläggarteam 
I teamen samarbetar professionerna från de olika myndigheterna.  
Team skapas vid behov när verksamheter/aktiviteter startas upp. Nödvändig 
kompetens kan adjungeras till grupperna. 
 
De som ingår  
- ska ha mandat att fatta beslut i individärenden  
- ska vilja samarbeta och delta i utvecklingen 
- arbetar utifrån ett helhetsperspektiv sett från alla medlemmars perspektiv 
 
Handläggarteamen  ansvarar för att 
- arbeta fram idéer till verksamheter som behövs utifrån de olika målgruppernas 

behov 
- genomföra insatser för de olika målgrupperna utifrån de uppdrag styrelsen har gett 
- ta fram förslag på nya målgrupper 
- identifiera hinder för samverkan och samarbete 
 
Andra aktörer 
Insatser för tidigare nämnda målgrupper kan även utföras av andra aktörer än de 
huvudmän som ingår i förbundet. Det kan ske i de fall då någon huvudman har 
upphandlade avtal där annan aktör ansvarar för att insatsen blir utförd 
 
INSATSER/PROJEKT UNDER 2010 
Under 2010 medverkar Samordningsförbundet finansiellt i följande insatser/projekt: 
 
Ale 
 ”Projekt Jobbcoach Ale Kommun” arbetar tillsammans med ett ungdomsteam i 

Ale för att ge ungdomarna, som ofta uppbär försörjningsstöd, ökade 
förutsättningar för att få kunna komma ut på den öppna arbetsmarknaden och 
därmed klara sin egen försörjning. Projektet upphör den 31 december 2010. 

 ”Projekt Ale Teamet” arbetar för att öka förutsättningarna för personer boende i 
Ale kommun i åldern 25-64 år (18-24 i enstaka fall) med sammansatt problematik 
och/eller rehabiliteringsbehov att klara sin egen försörjning.  

 
Kungälv 
 ”Projekt Utgångspunkten” som arbetar för att tidigt och snabbt kunna sätta in 

relevanta åtgärder för ungdomar i ålder 16 – 29 år, så att ungdomarna får 
förutsättningar att kunna arbeta, utbilda sig, delta i annan aktivitet eller uppnå en 
bättre livskvalité.  

 ”Projekt Jobbcoach Kungälvs Kommun” är ett projekt som riktar sig till individer 
som uppbär försörjningsstöd. Personerna får ökat stöd för att få förutsättningar att 
kunna komma ut på arbetsmarknaden. Projektet upphör den 31 december 2010. 

 
Stenungsund 
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 ”Projekt Stenungsunds Teamet” arbetar för att uppnå en effektiv resursanvändning 
och bättre service till individer i åldern 18 – 64 år som är i behov av samordnad 
rehabilitering samt uppnå eller förbättra individens förmåga till förvärvsarbete och 
möjligheten att leva ett självständigt liv.  

 
Tjörn 
 ”Projekt Tjörns Teamet” arbetar för att uppnå en effektiv resursanvändning och 

bättre service till individer i åldern 18 – 64 år som är i behov av samordnad 
rehabilitering samt uppnå eller förbättra individens förmåga till förvärvsarbete och 
möjligheten att leva ett självständigt liv.  

 
Kommunöverskridande insatser/projekt 
 I projektet ”arbetsvägledare sjukersättning” riktar sig insatserna till personer som 

inte har varit ute på den öppna arbetsmarknaden under lång tid. 
Personerna i denna grupp är mycket svårbedömda om de kan stå till 
arbetsmarknadens förfogande utan andra insatser. Arbetsvägledaren arbetar i första 
hand i Ale kommun och Kungälvs kommun kring denna målgrupp men ska även 
kunna vara en resurs i de övriga kommunerna som ingår i Samordningsförbundet. 
Arbetsvägledaren samarbetar med de handläggarteam som finns i kommunerna 
och hjälper till att hitta arbete eller träningsplatser/praktikplatser åt dessa personer. 

 ”Projekt Träningsaktiviteter” riktar sig till personer som kan ha behov av att utföra 
viss fysisk aktivitet i sin rehabilitering. Man behöver inte vara sjukskriven för 
delta i sådan aktivitet utan även i det förebyggande perspektivet kan det vara en 
insats som gör god verkan för många inom de målgrupper som 
Samordningsförbundet arbetar med.  

 Neuropsykiatriska utredningar. Projektet ska skapa lokala förutsättningar för att 
göra neuropsykiatriska utredningar för grupp av personer i åldern 16 – 64 år. 
Kungälvs sjukhus psykiatriska klinik har fått uppdraget att genomföra 
utredningarna. Projektet upphör den 31 maj 2010 

 Tidig samordnad rehabilitering på vårdcentral. Projektet inriktar sig på att snabbt 
och effektivt och utan onödiga ”liggtider” rehabilitera individer tillbaka till ett 
aktivt liv. Målgruppen är personer i åldern 16 - 64 år som söker vård på 
vårdcentral och som behöver samordnad rehabilitering. Försäkringskassan har 
personal på vårdcentraler för att tillsammans med läkare och annan vårdpersonal 
hjälpa individer till snabbare rehabiliteringsinsatser.  

 Kartläggning av tidsbegränsad sjukersättning. Insatsen görs för att få en bild av 
hur många personer som eventuellt kommer att avsluta sin tidsbegränsade 
sjukersättning under 2009 och 2010. Målgruppen är personer i åldern 30 - 64 år 
som kommer att avsluta sin tidsbegränsade sjukersättning. Projektet upphör den 31 
december 2010. 

 Medfinansiär i projekten Jordhammars Växtkraft i Stenungsund samt Grön 
habilitering och levande trädgård på Tjörn. Samordningsförbundet har tillgång till 
träningsplatser/praktikplatser i projekten. 

 ”Projekt Framtida samverkansstruktur” syftar till att i varje kommun bygga starka 
fundament, en tydlig organisation och ett förankrat arbetssätt, kring 
rehabiliteringen och dess rehabiliteringsprocesser. Förbundschefen har 
tillsammans med lokala chefer och dess medarbetare fått till stånd en önskad 
samverkansstruktur. Vi har fått igång de olika handläggarteamen i respektive 
kommun men arbete kvarstår innan de fungerar fullt ut. Arbetet i de olika Lokala 
Ledningsgrupperna fungerar tillfredsställande. 
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INSATSER UNDER 2011 
Den 24 september 2010 arrangerade Samordningsförbundet en konferens. 
Samordningsförbundets styrelse, samtliga LLG-ledamöter samt medarbetare som 
arbetar i Samordningsförbundets projekt/insatser var inbjudna för att diskutera det 
fortsatta samverkansarbetet i de olika kommunerna. Bland annat så tog varje kommun 
fram förslag på målgrupper/insatser som kan tänkas vara föremål för insatser under 
2011. 
 
Samtliga inbjudna var överens om att de myndighetsgemensamma Teamen som finns i 
varje kommun ska finnas kvar. Teamen är Samordningsförbundets bas för 
samverkansarbetet i kommunerna. Teamens arbete och inriktning kan dock förändras 
över tid. Under första kvartalet 2011 bör därför de Lokala ledningsgrupperna diskutera 
hur det fortsatta arbetet och inriktningen i Teamen ska se ut framledes. 
 
Övrig sammanställning från konferensen finns med som bilaga A. 
 
Härnedan beskrivs tänkbara insatser för 2011: 
 
Ale 
 arbeta vidare med nuvarande målgrupper. Gruppen utförsäkrade från FK där 

arbetsförmågan ifrågasatts från FK:s och AF:s olika perspektiv/regelverk är 
mycket viktig att samverka kring  

 få fram flera tränings- och praktikplatser 
 nyanlända flyktingar/invandrare 
 
Kungälv 
 gruppen utförsäkrade från FK där arbetsförmågan ifrågasatts från FK:s och AF:s 

olika perspektiv/regelverk är mycket viktig att samverka kring  
 nyanlända flyktingar/invandrare 
 ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser 
 personer, vilka behöver handledarstöd, att få samhällsnyttiga uppdrag t ex arkiv, 

städ, kök. Handledarna skall finnas inom kommun och Samordningsförbundet. 
 arbeta vidare med de prioriterade grupper vi jobbar kring idag 
 
Stenungsund 
 ungdomar som inte finns inom någon av våra huvudmän 

 gruppen utförsäkrade från FK där arbetsförmågan ifrågasatts från FK:s och AF:s 
olika perspektiv/regelverk är mycket viktig att samverka kring  

 patienter/klienter som ständigt återkommer 

 gärna hela åldersspannet 16 – 64 år 

 avgränsa målgruppen så att Samordningsförbundet arbetar med dem som har en 
förmåga till arbete 

 nyanlända flyktingar/invandrare 

 

 



 

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv 

 

8

            Tjörn 

 personer som inte står nära arbetsmarknaden  

 gruppen utförsäkrade från FK där arbetsförmågan ifrågasatts från FK:s och AF:s 
olika perspektiv/regelverk är mycket viktig att samverka kring  

 social och psykisk ohälsa hos individer som under lång tid befinner sig i ett 
utanförskap 

 unga män (kan kanske hittas via skolan) 

 
Kommunöverskridande insatser 
Tidigare så beskrevs kommunöverskridande insatser som pågått under 2010 och som i 
många fall ska fortsätta även under 2011.  
 
Ytterligare tänkbara insatser/utvecklingsområden under 2011 kan vara: 
 att samordningsförbundets roll att vara en motor, inom Samordningsförbundets 

uppdrag, bör utvecklas och förstärkas  
 att Teamen tar del av varandras erfarenheter och sätt att arbeta så att det blir ett 

naturligt inslag av lärande 
 att göra Samordningsförbundet mera känt inom vårt Samordningsförbunds 

geografiska område 
 att vidareutveckla organisationen kring FYSS/FaR inom Samordningsförbundets 

geografiska område 

Önskad gemensam kompetensutveckling/utbildningsinsatser inom 
följande områden:   
 Utmattningssyndrom 
 Beroendeproblematik 
 Neuropsykiatriska problem 
 
Ledamöterna i de Lokala Ledningsgrupperna har ett ansvar att, om det finns möjlighet, 
bjuda in övriga medlemmars medarbetare vid föreläsningar/ utbildningar som tangerar 
vårt arbetsområde. 
 
BUDGET FÖR 2011 
Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs till 
samordningsförbundet. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om det 
medför att de i budgeten angivna målen inte helt kan uppnås. 

 
Parter     Bidrag i tkr  år 2011 

Försäkringskassa/Arbetsförmedlingen       3170 tkr 

Hälso- och sjukvårdsnämnd       1585 tkr 

Kommuner*       1585 tkr 

Totalt       6340 tkr 

 
* Hur fördelningen är mellan kommunerna finns angivet i ”Avsiktsförklaring för utvidgning av gemensamt 
Samordningsförbund för kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn”. 

 
Överskottet för 2010 är 2172 tkr.  
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Insatserna och dess budget är beräknad för år 2011. Någon beräkning för 2012 
är inte gjord och anledningen till det är att under 2011 kommer 
Samordningsförbundets styrelse att ombildas. Den nya styrelsen kan tänkas 
vilja göra andra insatser än den nuvarande styrelsen. 
 
Några projekt/insatser avslutas nu under 2010. Projektet/insatsen ”samordnare 
FYSS/FaR” föreslås starta under 2011. Utöver det så finns utrymme till 
ytterligare nya insatser under 2011.  
En viss justering av de ekonomiska medlen har gjorts mellan de olika Teamen.  

 
 

 
Finansiell ram 

2011 (tkr) 
 
 
            6340 

Överskott 2010  fördelat på 1 år             2172 

Insatser 

- Utgångspunkten  

- arbetsvägledare sjukersättning 

- Ale Teamet 

- Stenungsunds Teamet 

- Tjörns Teamet 

- träningsaktiviteter. 

- tidig samordnad rehabilitering VåC (FK) 

- Jordhammars Växtkraft 

- Grön habilitering och levande trädgård 

- motiverande insatser 

- föreningspool Tjörn 

- information 

- föreläsningar 

- utbildningsinsatser (exkl. utb. i projekt) 

- insatser för att göra neuropsykiatriska 
utredningar  

- samordnare FYSS/FaR 

- utrymme för nya insatser 

 

Utvärdering 

 

            1600 

              500   

            1050       

          940       

         700 

         225  

        450      

            327       

             200 

       140  

       105    

       100   

        10       

                50 

             

              292 

              300 

              425  

               

                 0       

Adm. inkl styrelse 

Tjänsteman         

- lön, resor, utb., telefon, data,  

Styrelsen 

- Arvoden samt andra ersättningar 

- Övriga omkostnader, resor, utbildning, 
konferenser, förtäring vid styrelsemöte 
m.m 

Köp av Ekonomiadministration 

Köp av SUS-insats och gemensam inforrmation i VG 

 

 

 

                750 

                

           120     

            

                 30    

           60 

           45      

Kostnad för revisorer 

 

          70 

Total summa            8489  

Över-/underskott +/-             +23 
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UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
Finansiell samordning ska följas upp och utvärderas ur olika perspektiv både på lokal 
och regional nivå. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation 
och samhälle. Statskontoret har regeringens uppdrag att genomföra den nationella 
utvärderingen. 
Uppföljning kan ses som en kontinuerlig och systematisk återföring av resultat medan 
utvärderingen är bredare och kan omfatta både studier av processer och resultat. 
För varje startad insats/aktivitet ska en plan finnas med i upprättat 
Avtal/Uppdragsbeskrivning hur uppföljning/utvärdering ska göras. 
Frågor som bör besvaras i enlighet med Västra Götalands Rekommendationer och 
Stöd för Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet: 

    
På nationell nivå finns SUS, System för Uppföljning av Samverkan inom 
rehabiliteringsområdet.  
 
SUS är ett webbaserat system för att följa upp resultat av samverkan och finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområde på individnivå. SUS ska användas när minst 
två av de aktuella myndigheterna kommer överens om en samverkan, varav staten 
måste vara minst en part.  
 
Under år 2009 och 2010 har utvärderingsföretaget payoff.nu utvärderat projekten 
Utgångspunkten och Orvar. Utvärderingarna finns att ta del av på 
Samordningsförbundets hemsida www.sofvg.se/alvochkust samt vår gemensamma 
hemsida för samtliga Samordningsförbund i länet www.samverkanvg.se . 
 
 
Kungälv 2010-11-22 
 
Per Liljebäck 
Förbundschef Samordningsförbundet 
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      BIL A 
 
SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPARBETE KONFERENS FARS 
HATT DEN 24 SEPTEMBER 2010. 
 
ALE 
Finns det fler ”samarbetspartners” som vi kan använda oss av i vårt samverkansarbete 
och som vi inte nyttjar idag? 

 Inventering ------------ Bas av respektives befintliga resurser 
 Avstämning ------------ ”mixmax” övergripande uppdatering en gång/år 
 Avstämning ----------- utifrån förändringar när de kommer, på LLG och teamvis 
 
 Svårigheter: Förändringar sker snabbt så det gäller att teammedlemmarna håller teamet 
uppdaterat. 
 
 Mer information till privata näringslivet om vad Samordningsförbundet står för och 

finns för. Närvara vid lunchmöten som finns redan idag med jämna mellanrum och där 
berätta om Samordningsförbundet – skulle underlätta övriga möten med ag. 

 Även med föreningslivet 
 Folkhälsosamordnaren– ut till/möta upp i redan befintliga ungdomsgrupper/aktiviteter 

för att saluföra sig och sina insatser. 
 Se fråga 3 ang. Skepplanda hallen och VC Skepplanda mm 

 
Vilka ytterligare målgrupper kan vara aktuella att arbeta kring i resp. kommun? 
Hur stötta personer som inte har någon arbetsförmåga? Ska Samordningsförbundet ta 
på sig den rollen? Vilken/vilka målgrupper ska prioriteras?   

 Utförsäkrade från FK där arbetsförmågan ifrågasatts från FK:s och AF:s olika 
”fönsterperspektiv”/regelverk + subjektiva bedömningar. 
Gruppen ökar- vem tar ansvar, gör vad? -------Samverkan mycket viktig här! 

 Nej- när det bekräftas att det inte finns någon arbetsförmåga. Däremot kan det alltid 
diskuteras när man avgör detta och  vem ? 

 När det gäller grupper, så ser vi som förutsättning att det gäller personer som har 
sammansatta behov med samordningsbehov för att komma vidare. Om det nu går att 
sätta grupper mot varandra så talar de flesta om att ungdomarna är viktigast då man 
har möjlighet att påverka på längre sikt. Samtidigt är det viktigt att alla i arbetsför 
ålder kan vara delaktiga i samhället och tom kan vara föräldrar till de ungdomar som 
har halkat utanför. Dvs. ta ett bredare grepp. 

 
Vad har vi för resurser i varje kommun som vi kan samarbeta än bättre med? 
Vem tar tag i vad? Planeringsgrp? 

 Någon, kanske anställd på samordningsförbundet, kan ha som uppgift att kontakta 
arbetsgivare i privata näringslivet och få dem att få förståelse och känna socialt ansvar 
för personer som av olika skäl har stått/står långt från arbetsmarknaden. 

            Denne behöver nödvändigtvis inte ”skaffa platser” utan mer bearbeta näringslivet. 
 Kan kommunen villkora upphandling hos företag genom att kräva samarbete ang 

praktikplatser? 
 Stort behov av arbetsträningsplatser/ Häljered har som ambition att utveckla mer 

processinriktat arbetssätt. Om detta kommer att genomföras är det till stor nytta för 
rehabiliteringsarbetet. 
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 Insatser som har kommit gång sedan förra året är at kommunen har satsat på 
ungdomarna och har en mini buss som kör dem till Oasen/simning då det visade sig att 
badhallen inte har deltagare och därmed finns utrymma att de kan nyttja bassängen. 
Även Sportlife Älvängen är bokad för ungdomarna för träning. 

 Stavgång 
 Grönt arbetslag i Kommunens regi (idag ca 3 personer). Ideèr för framtiden är att det 

kommer till stånd miniföreläsningar kring teamet Hälsa och att man utgår från 
Biblioteket och att det gära kopplas till redan befintliga grupper. T.ex. innan man åker 
till badet . 

 Önskemål om att nyttja egna kommunens anläggning för att närhetsprincipen och 
tillgängligheten. Då t.ex. badkort till Skepplanda hallen. Ale Teamet kollar om det 
finns gruppaktiviteter där som redan är igång. 

 Det finns ett träningsutrymme på VC Skepplanda och Samordningsförbundet skulle 
kunna få till ett samarbete med sjukgymnastinsats?Även Älvängen och Bohus har 
liknande anläggningar! 

 
En tanke med Samordningsförbundet är att vi ska arbeta okonventionellt och våga 
utveckla nya arbetssätt och metoder men gör vi verkligen det? 

 YES! 
 Initiativ till Grön Rehab bör kommunen ta 
 

Ska vi inom Samordningsförbundet arbeta för att starta sociala företag ( här kan 
ex.Coompanion hjälpa till )? 

 Återvinning? Hur vi startar detta? Vet ej, hann ej! 
Hur jobbar vi vidare med detta? 

 
Vi har nu varit igång med arbetet i vårt Samordningsförbundet drygt två år. Känns det 
som det har blivit det ni hade tänkt er? Om inte – varför? 

 Alla var överens om att det som om vi alla är på G och har kommit en bit men det 
finns mer att önska och att motivationen att fortsätta är hög. 

 
KUNGÄLV 
 
Finns det fler ”samarbetspartners” som vi kan använda oss av i vårt samverkansarbete 
och som vi inte nyttjar idag? 
Vi diskuterar de 20 platser för personer med försörjningsstöd, vilka kommunen skall erbjuda 
anställning under 6 mån, där vi tror att kommunen ännu inte ordnat mer är 5-6 anställningar. 
Vi menar att Politiken måste gå in till tjänstemännen och ”peka med hela handen” så det blir 
verkställt. 
När det gäller föreningslivet, finns där ofta eldsjälar med vilda och goda idéer, och de behöver 
stöd och hjälp med att sätta dem i verket = outnyttjad resurs. 
Där kan Samordningsförbundet stötta. 
 
Behov av praktikplatser i kommunen. 
100 praktikplatser är önskemålet. 
Både tjänstemän och politiker måste påvisa behovet av praktikplatser med olika inriktning 
och kravnivå (kompetens).  
 
Skapa ett ”Komhall” 
Skyddade anställningar. 
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Anpassade arbetsuppgifter 
Coachning att komma vidare. 
 
I gruppen fokuserades främst frågeställningen om privata arbetsgivare vs avsaknaden av 
praktikplatser inom kommunen i Kungälv. Utgångspunkten ser ett större inflöde av personer 
som varken platsar på den reguljära arbetsmarknaden eller kvalar in inom ramen för 
arbetsmarknadsåtgärder/stödåtgärder. Praktikplatser i form av enkla/anpassade 
arbetsuppgifter för att möta arbetsmarknaden och komma igång.  
 
Alla tar ansvar för att behovet lyfts, tjänstemän, politiker och styrgruppen i kommunledningen  
Marianne Nilsson(kd) ska genast lyfta frågan. Många platser inom kommunen är önskvärt 
utifrån ökade möjligheter att matcha rätt person till rätt plats.  
 
På frågan om hur man ska stötta personer som inte har någon arbetsförmåga och om 
Utgångspunkten ska ta på sig den rollen svarar gruppen ja – förbehållet att praktikplatser 
inom kommunen skapas samt att arbetsprövning möjliggörs i större utsträckning. Ytterligare 
samarbetspartner i förbundet kan vara vuxenhabiliteringen för de med diagnoser.    
 
”Komhall” istället för Samhall. Kommunens angelägenhet. Saknar skyddade anställningar 
som inte är låst till  personer som uppbär försörjningsstöd eller LSS.   
 
Vilka ytterligare målgrupper kan vara aktuella att arbeta kring i resp. kommun? 
Behålla nuvarande målgrupper eftersom problematiken hos ungdomar blir svårare. Jobba på 
att hitta platser för som behöver arbetsträna.  
Var är invandrarungdomarna? 
Vi är positiva till GR:s förfrågan om vi kan hjälpa till med Integration av flyktingar i och med 
att ansvaret övergår till AF den 1 december. 
 
Kommunala praktikplatser är en stor bristvara och även här måste Politiken köra på 
tjänstemännen. 
 
Ska vi inom Samordningsförbundet arbeta för att starta sociala företag ( här kan 
ex.Coompanion hjälpa till )? 
Grön Rehab – och vi ser Jordhammar som ett gott exempel (där vi har platser) och diskuterar 
vårt växthus i Kungälv, för vilket ALC ansvarar. Växthuset är just igångsatt med restaurering 
och bedöms ha god potential. Som det är nu, har endast personer med försörjningsstöd 
(förutom daglig verksamhet) tillträde till ALC och därmed även växthuset och detta vill vi 
ändra att gälla ”alla” kommunmedlemmar med behov; kanske främst patienter från psykiatrin. 
Vi föreslår att Samordningsförbundet går in och bildar en planeringsgrupp på LLG-nivå och 
att de skall äga frågan. 
 
Alla saknar det gamla Samhall och behovet har verkligen inte minskat men kanske kan Social 
företag vara ett alternativ? Kan vi utveckla denna tanke mera? 
 
STENUNGSUND 
 
Finns det fler samarbetspartners som vi kan använda oss av? 
Gruppen ansåg att det var tre områden som var viktiga att ta tag i vad gällde 
samarbetspartners: 
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- Vuxenutbildningen, bjuda in dessa till Stenungsundsteamet och LLG.  
- Ansvar: Yvonne och Lena 

 
- Fritidschefen Ingvar som är ansvarig för föreningsverksamheten i St kommun. Ta 

kontakt med honom. Kan vara en bra ingång för aktiviteter för deltagarna och kan ge 
goda kontakter. 

- Ansvar: Yvonne och Lena 
 

- Kronofogden/kommunens budgetrådgivning. Kartläggs individens ekonomiska 
situation? SOF:s lyxfälla? Gruppen resonerade kring att deltagarna har så tärande 
ekonomi att detta går ut över alla annan aktivitet som görs. 

- Ansvar: Lisbeth Nilsson 
 
Vilka ytterligare målgrupper kan vara aktuella att arbeta med? 
Gruppen ansåg även här att det var tre områden som kunde bli aktuella: 
 

- Personer med anställning, kan SOF arbeta med de som endast klarar mycket liten 
omfattning av arbetsträning/praktik? 

- Tag upp detta i LLG 
- Ansvar: Agneta Malmsten 

 
- Personkrets 3, kan SOF arbeta med dessa som annars riskerar att hamna mellan 

stolarna. Diskutera detta i LLG 
- Ansvar: Mats Leffler 

 
- Nyanlända? 
- Vi diskuterade inte detta så mycket men frågan berördes och undringar finns om SOF 

kommer att bli involverade i detta på något sätt. 
 
 
Vad har vi för resurser i varje kommun som vi kan samarbeta än bättre med? 

- Det som kom upp var Livstilsmottagningen i Stenungsund. Den är tydligen under  
- ”omformation” men det anses vara viktigt med att kunna kartlägga rehabfunktioner. 
-  Rehabgaranti? 

 
 
 
SOF-vem tar tag i vad? 

- Fungerar bra med praktikplatser på kommunen. Samarbetet med praktikplatser 
fungerar bra. 

 
Vi har nu varit igång med arbetet i vårt Samordningsförbund drygt två år. Känns det 
som det har blivit det ni hade tänkt er? Om inte-varför? 

- Gruppen pratade om målgruppen, om det är rätt målgrupp. Är de för sjuka de som 
kommer in till SOF? Hur jobbar vi? Vem gör vad? Ett förslag kanske är att ha 
tvärgruppsträffar, dvs Stenungsundsteamet träffar Kungälvsteamet eller Aleteamet etc. 

 
 
Den andra gruppens redovisning kom fram till att ett modulsystem vid inskrivningen i 
samordningsförbundet skulle ingå som en gemensam bas för deltagarna. 
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Dessa moduler skulle då kunna innehålla: 

 LIVSSTIL  

Kunskap om: 
            sömn – kost – motion och hur detta samverkar. 

 UTBILDNING/PRAKTIK 

Ett upplägg tillsammans med folkhögskolan – komvux – medborgarsskolan – 
ABF mm. (detta då vi ser alltför många endast har grundskola eller saknar den 
helt. Det gäller alla åldrar). 
Praktik på företag: 
 genom att knyta ett antal företag till oss efter deltagarnas behov under en 
kortare period (introduktion i arbetslivet) 

 MOTIVATION 

Denna modul innehåller: 
 Jag stärkande redskap. Att vara i nuet och se framåt. Målbilder mm. 
 
Dessa tre moduler samt en individuell plan upprättas tillsammans med deltagaren vid 
start. 
Vi behöver få deltagarna tidigare till oss !!!!!!!! 
 
Speciellt viktigt när deltagarna remmiteras från försäkringskassan. 
Kan deltagarna komma till oss innan samverkan mellan af/fk 
(handlingsplanssamverkan) samt från af innan ALI (arbetslivsintroduktion) 
skulle detta vara en stor fördel. 
Gruppen vill också ha ett tydligare samarbete mellan Ungdomsteamet och teamet 
i Stenungsund. 
Då kan vi lättare ge stöd åt de ungdomar som inte finns hos arbetsförmedlingen 
och inte har försörjningsstöd på kommunen. Dessa ungdomar får troligtvis sin 
försörjning från sina föräldrar. 

 
TJÖRN 
 
Finns det fler samarbetspartners som vi kan använda oss av? 
 
Frivillig organisationer 
Föreningspoolen på gång  
Träffpunkten- där skall vi ta kontakt med Susanne Karlsson 
Bassäng VC Kållekärr- Frivillig föreningar 
KomVux 
Där finns ett bra nätverk för studie- och yrkesvägledare inom STO regionen, som Johanna är 
med i och som vi har stor nytta av i vägledningssammanhang. 
 
Billströmska Folkhögskolan 
 Där finns ett bra samarbete med  både skolan och dess projekt 
 
Livstilsmottagning –skulle vara bra att ha på Tjörn pratade vi om förra gången. 
Kan sof gå in och stötta ekonomiskt ? 
Gruppverksamhet i vår regi ? kompetens finns inom teamet 
Screeninginstrument (Roland har) är det något vi kan använda för våra sökande 
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Upphandlade praktikplatser 
Vi har några praktikplatser på växthuset i Stenungsund 
Billströmskas gröna rehab- arbetsmarknadsnoder som vi redan idag har kontakt med när det 
gäller praktik inom VGregionen 
 
Nya vårdgivare 
Behovet har ej uppkommit ännu, måste hitta strategier för det 
 
Folkhälsosamordnare 
Blir kontinuerligt inbjuden till LLG 
Vi kommer att bjuda in honom till teamet 
Han sitter fysiskt på räddningstjänsten därav koppling till fixarMariette 
kan man bygga upp nån praktik/arbetsträningsverksamhet kring det????? 
 
Vilka ytterligare målgrupper kan vara aktuella att arbeta med? 
Personer som idag har en anställning men som pga sjukdom inte kan återgå till den, utan 
måste hitta andra vägar. 
Viktigt att börja jobba tidigare med personerna 
 
Nu har vi varit igång i knappt två år, har det blivit som vi tänkt? 
Vi har: 
Helhetssyn kring individerna 
Bra informations och kunskapsflöde 
Bra arbetsgrupp 
 
Utvecklingsbehov i gruppen 
Vi kommer att ha fortsatta metoddiskussioner i gruppen. 
 
Större frågor  
Vad händer med personer som bedöms ej ha arbetsförmåga? 
Individens fortsatta ekonomiska trygghet under tiden de är i samverkan i sof 
Förrehabilitering tar lång tid (lyftes upp av psykiatrin), var och när kommer sof in? 
  
 
 
 


