Tillsammans skapar vi möjligheter!

Verksamhetsplan
2021
med budget för 2021-2023

Innehåll
SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÄLV & KUST ............................................................................... 3
Samordnat stöd riktat till individ - Samarbete.................................................................................................... 3
Ledning, styrning och koordinering - Samverkan ............................................................................................... 4
Resursfördelning och strategiskt arbete - Samordning ...................................................................................... 4
Agenda 2030 ....................................................................................................................................................... 4
Organisation .................................................................................................................................................... 5
Styrelse ............................................................................................................................................................... 5
Kansli ................................................................................................................................................................... 5
Lokala ledningsgrupper....................................................................................................................................... 5
Handläggarteam ................................................................................................................................................. 5
Verksamhet ...................................................................................................................................................... 6
Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete ................................................................................................... 6
Samverkansteamet ......................................................................................................................................... 6
Hälsa och livsstil ............................................................................................................................................. 7
Skapande inspirerande aktiviteter (SIA) ......................................................................................................... 8
Vägledning och orientering ............................................................................................................................ 9
Arbetsträningsplatser ................................................................................................................................... 10
Växtverkstan, Tjörn ...................................................................................................................................... 10
Främja hälsa och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdom ........................................................................ 10
IPS - implementering .................................................................................................................................... 11
Ledning, styrning och koordinering – Samverkan............................................................................................. 11
Lokala ledningsgrupper (LLG) ....................................................................................................................... 12
Handläggarteam ........................................................................................................................................... 12
Framtida samverkansstruktur ...................................................................................................................... 13
Personliga ombud......................................................................................................................................... 13
Framsteget ................................................................................................................................................... 14
Övrigt nätverksarbete .................................................................................................................................. 14
Resursfördelning och strategiskt arbete - Samordning .................................................................................... 15
Styrelse och kansli ........................................................................................................................................ 15
Medlemssamråd ........................................................................................................................................... 15
Personal ........................................................................................................................................................ 15
Information och kommunikation ................................................................................................................. 15
Jämställdhetsintegrering .............................................................................................................................. 16
Suicidprevention........................................................................................................................................... 16
Kartläggning - statistik .................................................................................................................................. 16
Uppföljning och utvärdering ........................................................................................................................ 16
ESF-projekt – Respondere ................................................................................................................................ 17
SUS-stöd............................................................................................................................................................ 17
Riskanalys ......................................................................................................................................................... 17
Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete ............................................................................................ 18
Ledning, styrning och koordinering – Samverkan ........................................................................................ 19
Resursfördelning och strategiskt arbete – Samordning ............................................................................... 19
Budgetsammanställning med plan 2021-2023 ................................................................................................ 20
Kommentarer till förbundets ekonomiska utveckling för perioden 2021-2023........................................... 21

-2-

Verksamhetsplan 2021
- med budget för 2021-2023

Samordningsförbundet Älv & Kust
Samordningsförbundet Älv & Kust bildades den 1 januari 2018 i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell
samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet är en sammanslagning av Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn som bildades 1 april 2008 samt Samordningsförbundet Öckerö som bildades 1 januari 2016.
Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning med insatser för personer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
Målgruppen som förbundet möter är individer som oftast tagit del av insatser från förbundets
respektive medlemmar under lång tid. I propositionen 2002/03:132 konstaterades att det finns ett
stort behov av att samordna rehabiliteringsinsatser. Totalt bedömdes behovet av samordnade
rehabiliteringsinsatser till 5% av befolkningen i förvärvsaktiv ålder. Samordningsförbundet Älv & Kust
är en del i att möta detta behov.
Under 2018 tog förbundet fram en vision – Tillsammans skapar vi möjligheter. Ledorden för
verksamheten är, initiera, samordna, utvärdera/följa upp, och analysera. Samordnade insatser
bedrivs på flera olika sätt och på många olika arenor. Finansiell samordning ersätter inte dessa
samarbeten, istället arbetar förbundet med att stödja, fördjupa och utveckla befintligt samarbete.
Förbundets verksamhet delas in i tre områden, samarbete, samverkan och samordning. Områdena
tar sin utgångspunkt i skriften ”Samverkan för bättre välfärd” skriven av Ola Andersson och utgiven
av SKL 2007. Områdena konkretiseras nedan.

Samordnat stöd riktat till individ - Samarbete
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och
samordnade insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en
komplex livssituation med många aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en
eller flera av förbundets medlemmar.
För att komma vidare i en planering för individen behöver myndigheter samordna sin bedömning av
vilka alternativ som står till buds. Utgångspunkten är individens situation men kräver ofta en
gemensam bild av vilket ansvar och insats respektive medlem kan bidra med för att ge fortsatt stöd
till en individ. Den samordnade bedömningen ligger till grund för planering av stöd riktat till
individen.
I planeringen av individens rehabilitering sker det med individens aktiva medverkan. Förbundet
arbetar ständigt med metoder i syfte att stärka den enskilde individens egenmakt i sin rehabilitering
och livssituation.
Förbundets insatser till individer riktar sig till stöd där medlemmarnas möjligheter uttömts.
Insatserna lägger fokus på att stärka psykisk och fysisk hälsa och aktivt driva en process tillsammans
med individen i riktning mot förvärvsarbete.
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Ledning, styrning och koordinering - Samverkan
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en
ledning och styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan
medlemmarna på organisatorisk nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete
inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov av samordnat stöd till individer är och kan vara
aktuellt.

Resursfördelning och strategiskt arbete - Samordning
Samhällets krav och individens behov styr fördelning av resurser. Samordningsförbundets uppgift är
att bedöma hur de gemensamma resurserna gör bäst nytta för individen och samhället. Resurserna
fördelas till de insatser som främjar ett samordnat stöd till individer.

Agenda 2030
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Syftet är att uppnå en socialt, miljömässigt
och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Samordningsförbundet Älv & Kust har identifierat de
områden där förbundets verksamhet bidrar till en ökad hållbarhet.

Ingen fattigdom
Förbundets insatser ökar fler människors möjlighet att få en inkomst och bidrar till att
bryta långvarigt bidragsberoende. Förbundet ökar individens möjlighet att få en
grundläggande utbildning och/eller komma i arbete. Insatserna strävar mot att ge
deltagarna lika rätt och möjlighet till rehabilitering som leder till ökad makt att forma
sina liv.
God hälsa och välbefinnande
Förbundet arbetar för att minska skillnader i möjligheter att nå god hälsa. Insatser
planeras och genomförs för att stödja fysisk, mental och kreativ utveckling. Stödet ska
vara tillgängligt både geografiskt och för olika grupper. Förbundets insatser och
aktiviteter bygger på delaktighet och inflytande för deltagaren
Jämställdhet
Förbundet utgår från att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv. Uppföljning ska belysa utfall uppdelat mellan kvinnor och män.
Förbundet arbetar med ökad medvetenhet, kompetensutveckling och
metodutveckling. Insikter sprids till förbundets medlemmar och utvecklar mötet
mellan handläggare och individ.
Minskad ojämlikhet
Förbundets insatser ska vara tillgängliga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation,
sexuell läggning och ålder. Förbundets arbete är inkluderande och ger fler människor
möjlighet att nå utbildning och/eller arbete.
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Organisation
Styrelse
Samordningsförbundet leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter och sju ersättare.
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen har vardera en ordinarie plats
i styrelsen samt en ersättare. Kommunerna har gemensamt en ordinarie plats i styrelsen och fyra
ersättare. De fem kommunerna roterar årligen på den ordinarie platsen i styrelsen.
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande och de utgör förbundets presidium.
Presidiet utses ett år i taget. Nytt presidium tillträder 1 april.

Kansli
Styrelsen har för sin förvaltning en förbundschef och en biträdande förbundschef. Kansliets uppdrag
är att leda och driva förbundet utifrån fastställda mål och riktlinjer. Förbundet köper tjänster för
ekonomi- och lönehantering.

Lokala ledningsgrupper

För att leda och styra i samverkan har parterna inrättat lokala ledningsgrupper (LLG). Stenungsund
och Tjörn har bildat ett gemensamt LLG likaså har Ale och Kungälv gjort. Öckerö har ett eget LLG. LLG
består av chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och vård.
I LLG finns chefer/motsvarande från respektive part. Målet för de lokala ledningsgrupperna är att
genom en samordnad ledning och styrning ge förutsättningar för ett samordnat stöd till de individer
som är i behov av det. Det sker genom att:





Organisera samverkan
Stödja samarbeten mellan parternas handläggare
Identifiera och röja hinder i samverkan
Genomföra beslutade insatser från Samordningsförbundet

Handläggarteam

En individ i behov av samordnat stöd har det på olika nivåer, en samordnad bedömning, en
samordnad planering eller en samordnad insats. Ett handläggarteam har till uppgift förbereda en
samordnad bedömning som stöd i den vidare planeringen för individen. I handläggarteamen lyfts
individens situation i förhållande till respektive myndighets uppdrag och ansvar upp.
I ett handläggarteam deltar handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun
(arbetsmarknadsenhet och socialtjänst), vård (vårdcentral och psykiatri) samt personal från
Samordningsförbundet.
Det finns tre handläggarteam. De speglar organisatoriskt de lokala ledningsgrupperna, ett för
Ale/Kungälv, ett för Stenungsund/Tjörn och ett för Öckerö.
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Under 2020 har en dialog om handläggarteamens arbetssätt förts. Försäkringskassan har meddelat
att deras deltagande från 2021 upphör. Handläggarteamens arbetssätt och funktion under 2021 är
oklar.

Verksamhet

Verksamhetsidén med samordningsförbund är att möta individer i en komplex situation och att
mötas mellan samverkande parter. Verksamheten innebär många fysiska möten mellan människor.
Sedan mars 2020 har vi alla fått möta en ny verklighet genom pandemin, Covid -19. Pandemin har
ställt krav på verksamheten att minska fysiska möten för att begränsa risken för smittspridning.
Under 2020 har verksamheten arbetat med att minska fysiska möten. Beroende på
Folkhälsomyndighetens riktlinjer har fysiska möten varierat i omfattning. För att möta kravet på
social distansering har verksamheten anpassats med arbete hemifrån för personal, digitala möten,
utomhusmöten och vid vissa möten bokat större lokal i syfte att upprätthålla avstånd mellan
deltagare. Utöver anpassningar i metoder att mötas så har isolering hos vissa deltagare kunnat
identifieras. Förbundet har också, i den utsträckning det varit möjligt, ställt om fysiska grupper och
aktiviteter till digitala för att möjliggöra att deltagarnas processer fortsätter framåt.
Förutsättningarna för verksamheten påverkas i stor utsträckning av pandemin. I vilken omfattning
pandemin kommer att påverka under 2021 kan i nuläget inte förutses. Pandemins utveckling kan
komma att innebära förändringar och anpassningar av förbundets verksamhetsplanering löpande
under året.

Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och
samordnade insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en
komplex livssituation med många aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en
eller flera av förbundets medlemmar.
Förbundet prioriterar stöd till individer som främjar hälsa. Insatserna ska vara för de som står långt
ifrån arbetsmarknaden och är i behov av ett stöd som möter individen där hen befinner sig.
Insatserna ska för dessa individer upplevas som tillgängliga. Avgränsning och prioritering görs till de
individer som bedöms ha en lång väg till arbete där samverkande myndigheters insatser var för sig
bedöms otillräckliga. Inom målgruppen lyfts särskilt unga vuxna 18-29 år. Tillgång till insats tar också
hänsyn till lokala behov och tidigare fördelning.

Samverkansteamet

Samverkansteamet är en samordnad insats som finansieras, organiseras, drivs och genomförs av
förbundet. Teamet har till uppgift att arbeta med individer som varit i kontakt med flera myndigheter
utan att nå framgång i sin väg mot arbete.
I syfte att förbereda en samordnad bedömning av vilka insatser en individ är i behov av förs en dialog
i handläggarteamen. I handläggarteamen lyfts individens situation i förhållande till respektive
myndighets uppdrag och ansvar upp.
Under perioden april 2019 till mars 2022 ingår Samverkansteamet i det ESF finansierade projektet
Respondere som delprojekt Conviere. Det innebär att Samverkansteamets arbete utvecklas till att
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möta individer med aktivitetsersättning, individer som fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning
eller individer som bedöms kunna få aktivitetsersättning men ännu inte beviljats. Inom ramen för
projektet har Samverkansteamet stärkts med 2,5 tjänst. Utöver personalförstärkning har teamet tagit
del av kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att öka deltagarnas involvering i den egna
rehabilitering.
Mål
Målsättningen för de individer som blir deltagare i Samverkansteamet är att rundgång mellan
myndigheter ska upphöra, att individen ska befinna sig i ett socialt sammanhang och komma i egen
försörjning. Individens förmåga att bära och hantera sin egen livssituation ska öka.
För samverkansteamet ska dessa indikatorer följas upp





Volym - beräknas till 120 unika deltagare per år.
Tid i insats - i snitt beräknas tid i insats till 12 månader
Fördelning män och kvinnor - fördelningen mellan män och kvinnor förväntas hålla sig inom 60/40
fördelning. Dock med en viss övervikt till kvinnor då ohälsan totalt i samhället är högre hos
kvinnor.
Arbete/studier, aktivt arbetssökande, fortsatt rehabilitering. Resultat till arbete/studier förväntas
vara ca 25%, aktivt arbetssökande ca 20%, fortsatt rehabilitering ca 40%. 15% förväntas i
begränsad omfattning ha tagit vidare steg i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Indikatorerna på
resultatet utgår från resultat tidigare år och den målgrupp som samverkanteamet möter.

Resurser
Samverkansteamet planeras under 2021 bestå av sex rehabvägledare, en arbetsgivaransvarig, en
arbetsterapeut, en hälsoutvecklare och en samordnare. Huvudsaklig lokal för verksamheten finns i
Kungälv. I övriga kommuner hyrs kontorsrum för en ökad tillgänglighet. För övriga kostnader finns
kontorsmaterial, personalutveckling mm.
Ekonomisk ram: Totalt 6 892 tkr, varav finansiering genom ESF 1 292 tkr

Hälsa och livsstil

Att ha befunnit sig länge från arbetsmarknaden innebär i många fall att man hamnat i passivitet.
Hälsa och livsstil syftar till att aktivera individer på olika sätt för att bryta isolering, och
uppmärksamma sin egen hälsa.
Aktiviteter som planeras under 2021 är:







Aktiv, träning på gym - Individer i målgruppen erbjuds gym 2 ggr/veckan under en 8
veckorsperiod. Träningen leds av en personlig tränare. Samarbeten finns med gym i Ale, Kungälv,
Öckerö och Stenungsund.
Yoga - Individer ur målgruppen erbjuds att delta i Yoga 1 ggr/veckan under en 8 veckorsperiod
Retreat - Program med inslag av exempelvis meditation, yoga, andningsövningar och avslappning.
Riktar sig i första hand till deltagare i Samverkansteamet.
Gruppaktiviteter - Personalen anordnar egna gruppaktiviteter för deltagare. Det kan vara
Hälsoskola, Acceptens Commitment Therapy (ACT) som är en terapiform i grupp,
samhällsorientering, vägledning mot arbetsliv eller någon annan insats i grupp. Insatserna styrs av
identifierade behov hos deltagare i samverkanteamet, tillgänglig kompetens och utrymme att
genomföra dem. Riktar sig i första hand till deltagare i Samverkansteamet.
Hälsosamtal - Individ erbjuds ett hälsosamtal i syfte att identifiera individuella behov och
möjligheter för individen att främja sin egen hälsa. Riktar sig i första hand till deltagare i
Samverkansteamet.
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Målgrupp
Insatser inom hälsa och livsstil riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos de
samverkande parterna. Individerna ska pga frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av
ett initialt hälsofrämjande stöd för ökad motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad
rehabilitering.
Mål
Målet är att öka aktivitets- och funktionsförmågan för deltagaren och att individen blir fortsatt
motiverad till fysisk aktivitet. Genom förbättrad hälsa bedöms individen stärkas i sin motivation att
påbörja eller fortsätta en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering.
För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Deltar i Samverkansteamet eller ej

Resurser
Förbundets personal involveras i olika grad kring insatser för att främja individers hälsa. Arbetet
handlar om planera, organisera och genomföra aktiviteter för deltagare. Flera insatser involverar köp
av professionella tjänster.
Ekonomiska ram: Totalt 700 tkr för området Hälsa och livsstil.

Skapande inspirerande aktiviteter (SIA)

Samordningsförbundet Älv & Kust deltar i det nationella projektet KUR, kulturunderstödd
rehabilitering. Uppföljning och utvärdering kommer att lämnas från det nationella projektet under
2022. Insatsen inom förbundet heter SIA, skapande inspirerande aktivitet. Insatsen syftar till att öka
motivation, livsglädje och energi som gör att individen påbörjar eller fortsätter en påbörjad
arbetslivsinriktad rehabilitering.
Aktiviteter som planeras inom SIA under 2021 är:





Keramik
Textil
Musik
Smide

Målgrupp
Insatser inom SIA riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos de samverkande
parterna. Individerna ska pga frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av ett initialt
hälsofrämjande stöd för ökad motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.
Mål
Målet är att öka motivation och energi hos deltagaren. Genom ökad motivation och energi stärks
individens möjligheter att påbörja eller fortsätta en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering.
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För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Deltar i Samverkansteamet eller ej

Resurser
Personal inom förbundet arbetar med att planera och organisera aktiviteter för deltagare. Insatser
involverar köp av professionella tjänster.
Ekonomiska ram: Totalt 300 tkr.

Vägledning och orientering
De samverkande parterna har under en längre tid identifierat hemmasittande ungdomar. Hur ska
dessa ungdomar motiveras i syfte att närma sig arbetsmarknaden?
Under 2020 har en idé om preparandkurs inom spelutveckling utvecklats. Som en del i att motivera
unga vuxna och ge vägledning i hur man kan nyttja sitt intresse för att studera vidare inom området
med målet att bli yrkesverksam inom branschen har en preparandkurs i spelutveckling genomförts
för två grupper under 2020. För 2021 planeras att kunna fortsätta möjliga insatser i syfte att ge
fördjupad vägledning för deltagare inom ett specifikt område.
Målgrupp
Insatser inom vägledning och orientering riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer
hos de samverkande parterna. Individerna ska pga frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i
behov av ökad motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.
Mål
Målet är att öka deltagarens motivation, energi och medvetenhet om valmöjligheter. Genom ökad
motivation, energi och medvetenhet stärks individens möjligheter att påbörja eller fortsätta en
påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering, utbildning eller arbete.
För vägledning och orientering ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Deltar i Samverkansteamet eller ej

Resurser
Personal inom förbundet arbetar med att planera och organisera aktiviteter för deltagare. Insatser
involverar köp av professionella tjänster.
Ekonomiska ram: Totalt 120 tkr.
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Arbetsträningsplatser

Arbetsträningsplatser ackvireras utifrån individens behov. För individer utan ersättning från någon av
parterna, alternativt sjukpenning, gör Samordningsförbundet avtal med arbetsgivare. I vissa fall
erbjuds arbetsgivare ett stöd för handledning. De arbetsgivare Samverkansteamet använder sig utav
ska uppvisa en vilja och förmåga att ta ett extra stort socialt ansvar.
Målgrupp
Arbetsträningsplatser riktar sig till deltagare i Samverkansteamet. Individerna ska genom insatsen få
inblick, erfarenhet och träning i att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden.
Mål
Målet är att göra en arbets- och funktionsbedömning samt förbereda individen inför reguljärt arbete.
Resurser
Personal inom förbundet arbetar med att ackvirera och matcha arbetsprövningar för deltagare. Viss
ersättning för handledning kan efter överenskommelse lämnas till arbetsgivare.
Ekonomiska ram: Totalt 100 tkr.

Växtverkstan, Tjörn

Projekt Växtverkstan riktar sig till personer som i sin rehabilitering arbetstränar i anpassad miljö.
Verksamheten bedriver ekologisk odling, produktförädling och försäljning av egentillverkade
produkter. Verksamheten utgör en viktig aktör för arbetsträningsplatser på Tjörn för
Samordningsförbundets målgrupp.
Målgrupp
Växtverkstans arbetsträningsplatser riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos
de samverkande parterna. Individerna ska genom insatsen få inblick, erfarenhet och träning i
anpassad miljö med möjlighet att göra en arbets- och funktionsbedömning. Samordningsförbundet
finansierar fyra fasta platser per år som är avsatta för deltagare i Samverkansteamet.
Mål
Målet är att göra en arbets- och funktionsbedömning samt förbereda individen inför fortsatt
arbetslivsinriktad rehabilitering alternativt reguljärt arbete.
Resurser
Samordningsförbundet deltar i styrgrupp samt ger ekonomiskt stöd.
Ekonomisk ram: 300 tkr

Främja hälsa och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdom

Rehabmottagningarna i Stenungsund och Tjörn/Kungälv tillsammans med Nösnäsgymnasiet och
Mimers Hus Gymnasium har kommit överens om att tillsammans främja hälsa för gymnasieungdom.
Projektet ska fånga upp ungdomar i riskzon för framtida rehabiliteringsinsatser. Identifierade
ungdomar på gymnasieskolorna kommer att få stöd till kontakt med rehabmottagning. Fysioterapeut
kommer att tillsammans med individen ta fram en handlingsplan och vidare coacha i syfte att öka
individens fysiska aktivitet. Insatsen är ett projekt som pågår under perioden 2020-08-01 – 2021-1231.
Målgrupp
Stödet riktar sig till gymnasieungdomar i riskzon för framtida rehabiliteringsinsatser.
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Mål
Målet är att individen ska få en förändrad livsstil genom ökad fysiks aktivitet och medvetenhet om sin
egen hälsa
För insatsen ska dessa indikatorer följas upp





Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder

Resurser
Fysioterapeuter vid respektive rehabmottagning
Ekonomisk ram: 180 tkr

IPS - implementering

I samverkan mellan kommunerna, Stenungsund och Kungälv, öppenvårdspsykiatrin, planeras IPSmetoden (Individanpassat stöd till arbete) att implementeras som en tillgänglig metod för att möta
individer i behov av ett omfattande matchningsstöd. Samordningsförbundet ger stöd till
implementering av metoden genom medel till erfarenhetsutbyte, utbildning och handledning.
Målgruppen
Målgruppen för IPS-arbete är personer med allvarlig psykisk ohälsa så som psykossjukdomar samt
personer med missbruk. Även personer med diffusa arbetshinder, neuropsykiatriska eller lättare
intellektuella funktionsnedsättningar eller samsjuklighet kan förekomma. Gällande personer med
missbruk/samsjuklighet ska personen kunna hantera nykterhet/drogfrihet innan IPS-metoden
påbörjas.
Mål
De samverkande parternas mål är att verksamheterna ska kunna påvisa en god effekt och nytta med
metoden. Förväntningen är att parterna avsätter medel och resurser för att fortsätta arbeta med
metoden i den ordinarie verksamheten.
För IPS-implementering ska följande indikatorer följas upp





Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder

Resurser
Medel till utbildning och handledning för projektet.
Ekonomisk ram: 49 tkr

Ledning, styrning och koordinering – Samverkan
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en
ledning och styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan
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medlemmarna på organisatorisk nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete
inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov av samordnat stöd till individer är och kan vara
aktuellt.

Lokala ledningsgrupper (LLG)

För att leda och styra i samverkan har parterna inrättat lokala ledningsgrupper (LLG). Stenungsund
och Tjörn har bildat ett gemensamt LLG likaså har Ale och Kungälv gjort. Öckerö har ett eget LLG. LLG
består av chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och vård.
I LLG finns chefer/motsvarande från respektive part. Målet för de lokala ledningsgrupperna är att
genom en samordnad ledning och styrning ge förutsättningar för ett samordnat stöd till de individer
som är i behov av det. Det sker genom att:





Organisera samverkan
Stödja samarbeten mellan parternas handläggare
Identifiera och röja hinder i samverkan
Genomföra beslutade insatser från Samordningsförbundet

Mål
I utvärdering av de lokala ledningsgrupperna gjord av PayOff 2020 konstateras att förbundet har en
tydlig struktur för samverkan på olika nivåer. Däremot uttrycker de som tillfrågats i utvärderingen att
det finns tveksamheter kring vilka mål den lokala ledningsgruppen har för sitt arbete. Under 2021
planeras för dialoger i de lokala ledningsgrupperna för att tydliggöra vilka mål gruppen arbetar mot.
Resurser
Samordningsförbundets kansli förbereder och medverkar i ledningsgruppernas träffar. Det finns inga
fasta kostnader för verksamheten. I de fall kostnader uppstår hanteras de inom den ekonomiska
ramen för övrigt nätverksarbete.

Handläggarteam

Handläggarteamen har till uppgift att förbereda en samordnad bedömning som stöd i den vidare
planeringen för individen. I handläggarteamen lyfts individens situation i förhållande till respektive
myndighets uppdrag och ansvar upp.
I handläggarteamen deltar handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun
(arbetsmarknadsenhet och socialtjänst), vård (vårdcentral och psykiatri) samt personal från
Samordningsförbundet.
Det finns tre handläggarteam. De speglar organisatoriskt de lokala ledningsgrupperna, ett för
Ale/Kungälv, ett för Stenungsund/Tjörn och ett för Öckerö.
Under 2020 har en dialog om handläggarteamens arbetssätt förts. Försäkringskassan har meddelat
att deras deltagande från 2021 upphör. Handläggarteamens arbetssätt och funktion under 2021 är
oklar.
Målgrupp
Förbundets ingående parter får tillfälle att inom sig utreda uppdrag och ansvar i syfte att komma
vidare i en samordnad bedömning för enskilda individer.
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Mål
En process mellan individ och berörda parter för en samordnad bedömning och planering påbörjas.
För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Inremitterande part

Resurser
Samordningsförbundets personal förbereder och medverkar i handläggarteamets träffar. Det finns
inga fasta kostnader för verksamheten. I de fall kostnader uppstår hanteras det inom den
ekonomiska ramen för övrigt nätverksarbete.

Framtida samverkansstruktur

Att arbeta i samverkan innebär att träffas och mötas i olika konstellationer mellan myndigheter och
funktioner på olika nivåer. Syftet är att säkerställa samhällsservice till individer i behov av samordnat
stöd. Förbundet omfattar geografiskt fem kommuner, vårdcentraler, psykiatrimottagningar,
rehabmottagningar, Arbetsförmedling, Försäkringskassa med flera. De många samverkansmöten som
behövs upplevs många gånger ta mycket tid i anspråk. Samordningsförbundet vill vara ett stöd till de
samverkande parterna att finna former för en samverkan som anses effektiv och har förutsättningar
att hålla över tid.
Samordningsförbundets lokala ledningsgrupper utgör kärnan i ledning och styrning av arbete i samverkan.
Kan de lokala ledningsgrupperna utvecklas till att omfamna ett utökat område av samverkan mellan
parterna?
Arbetsförmedlingens minskade kontorsnät och omställning har gjort att förutsättningarna för den lokala
samverkan förändrats. Kommuner och Arbetsförmedling arbetar tillsammans för att ta fram en
överenskommelse med stöd av DUA (Delegationen unga och nyanlända i arbete). Även om
överenskommelsen utgår från en tvåpartssamverkan är det möjligt att det kan finnas samordningsvinster i
att sammanföra de olika arenorna för samverkan.

Mål
Att tillsammans med parterna utveckla en struktur med tydliga mål för samverkan inom det
arbetsmarknadspolitiska området som anses ändamålsenlig och effektiv.
Resurser
50% verksamhetsutvecklare under 2021.
Ekonomiskt stöd till projektledare för DUA som stöd för fortsatt utveckling och implementering av
samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska området.
Rambudget: 750 tkr

Personliga ombud

Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till
att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv med
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möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på
lika villkor. De personliga ombuden arbetar på uppdrag av den enskilde, fristående från myndigheter
och vårdgivare. Personliga ombud finns i Ale, Kungälv och Stenungsund. Samordningsförbundet
stödjer de personliga ombuden genom att delta i deras nätverk och samtidigt göra
Samordningsförbundets nätverk tillgängligt för de personliga ombuden. LLG Ale/Kungälv fungerar
som deras styrgrupp.
Mål
Personliga ombud är en verksamhet som stärker individens situation och samtidigt avlastar ordinarie
myndigheter. En utveckling som gör att samtliga kommuner deltar i verksamheten är önskvärd.
Resurser
Samordningsförbundets kansli medverkar i gemensamma träffar, förbundets nätverk och struktur är
tillgängligt för personliga ombud. Det finns inga fasta kostnader för verksamheten. I de fall kostnader
uppstår hanteras de inom den ekonomiska ramen för övrigt nätverksarbete.

Framsteget

Framsteget är en överenskommelse om samverkan mellan Kungälvs kommun, Arbetsförmedlingen
och Samordningsförbundet Älv & Kust. Överenskommelsen löper under perioden 2020-03-09 – 202110-08. Uppdraget är att genom samverkan bidra till att unga ska komma ut i arbete eller studier.
Mål
Kungälvs kommun har målsättningen att ha Sveriges lägsta arbetslöshet. Insatsen är ett bidrag till att
uppfylla det målet.
Resurser
Finansiering av Försäkringskassans deltagande i teamet samt en aktiv dialog mellan Framsteget och
förbundets operativa personal i syfte att fånga upp individer i behov av samordnade insatser.
Samordningsförbundet deltar i verksamhetens styrgrupp.
Ekonomisk ram: 75 tkr.

Övrigt nätverksarbete

Samordningsförbundet befinner sig ett sammanhang där många forum har betydelse för den egna
omvärldsbevakningen men också efterfrågan av Samordningsförbundet. Vilka nätverk som är
aktuella varierar över tid. Under 2020 har flera nätverk varit vilande som ett resultat av anpassning
till Covid-19. Här är aktuella nätverk där Samordningsförbundet deltar:
-

Hälsofrämjande nätverk med SIMBA
Styrgrupp Stenungsunds kommun Arbete, skola och utbildning
Nationellt nätverk för processledare/biträdande förbundschefer inom samordningsförbund
Nätverk för Västra Götlandsregionens rehabkoordinatorer
Samordningsförbundens nätverk kring jämställdhetsfrågor, JämS
Lex Heller, arbetsgrupp med biträdande förbundschefer att jobba med inkommande frågor kring
samverkansproblem

Utöver organiserade nätverk uppsöker förbundet roller och funktioner hos Samordningsförbundets
parter. Förbundet bidrar till utveckling hos parter genom att exempelvis bidra till med konferenser
och föreläsningar kring ämnen som är relevanta och aktuella utifrån förbundets inriktning.
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Mål
Målet är att skapa och upprätthålla relationer, hantera gemensamma utmaningar och göra
omvärldsbevakning kring frågor som berör förbundets verksamhetsområde.
Resurser
Det övriga nätverksarbetet utförs av personal i förbundet, ofta kansliet. Förbundet bidrar med
kostnader för gemensamma möten, konferens, föreläsare.
Ekonomisk ram: 200 tkr

Resursfördelning och strategiskt arbete - Samordning
Styrelse och kansli

Förbundet leds av styrelsen. Förbundets kansli består av förbundschef, biträdande förbundschef och
stöd för uppföljning och viss adminsitration. Lön och ekonomi köps externt.
Revision utförs av förtroendevalda revisorer från Västra Götalandsregionen, Kungälvs Kommun samt
KPMG som är utsedd av staten.
Ekonomisk ram: 1 825 tkr

Medlemssamråd

Förbundets medlemssamråd möts första halvan i mars varje år. Vid mötet samråder parterna om
förbundets budget för nästkommande år. Mötet 2021 är planerat till 11 mars.

Personal

Samordningsförbundet har haft stora utmaningar kring personalfrågor. Främst är utmaningen
rekrytering av personal. Under senare år har förutsättningarna att rekrytera vissa funktioner från
förbundets statliga parter begränsats vilket har minskat urvalet avsevärt vid rekrytering. Förbundet
kommer under året att arbeta med personalstrategiska frågor både vad gäller rekrytering och
arbetsmiljö.
Rekrytering
Styrelsen uppdrog till förbundets kansli 2020-09-23 att ta fram en strategisk plan för rekrytering av
personal med utgångspunkt i att skapa en ökad kontinuitet i medarbetargruppen.
Arbetsmiljö
En god arbetsmiljö präglas av en fysisk, social och organisatorisk miljö. Under 2021 kommer
förbundet att fortsätta påbörjat arbete under 2020 i syfte att systematisera förbundets
arbetsmiljöarbete. Arbetet involverar medarbetare och chefer till inlånad personal.

Information och kommunikation

Förbundets information och kommunikation riktar sig till dem som har behov av förbundets
verksamhet. Det vill säga deltagare i behov av samordnade insatser, de samverkande parternas
operativa personal samt parternas ledning- och styrning.
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Information och kommunikationsinsatser behöver därför möta tre helt olika perspektiv. Förbundet
arbetar med hemsida, genom nätverk, med informationsmaterial mm i syfte att på ett tydligare sätt
och i större omfattning öka medvetenheten om förbundets möjligheter. Samtliga involverade i
förbundets olika verksamhetsdelar är viktiga resurser i kommunikationen.
Förbundets styrelse, lokala ledningsgrupper och handläggarteam är centrala för information som
behöver spridas ut i organisationerna. Förbundets styrelse, tillsammans med kansli, har kontinuerligt
träffar med parternas politiska ledning.
Under 2020 har ett arbete påbörjats med att förtydliga förbundets interna styr och
uppföljningsdokument. Ambitionen är att enklare och tydligare kunna förmedla information och
kunskap om förbundets verksamhet.

Jämställdhetsintegrering

Förbundet har tagit fram en jämställdhetsplan. Den tar upp jämnare könsfördelning mellan män och
kvinnor bland förbundets personal, ett informationsmaterial som är jämställt, aktiva dialoger i det
operativa arbetet om genusperspektivets betydelse, jämställda beslut i styrelsearbetet och
kontinuerlig kompetenspåfyllnad.
Under 2020 har det interna jämställdhetsarbetet fortsatt, däremot så har det planerade externa
jämställdhetsarbetet blivit begränsat. Orsaken till det är pandemin Covid-19. Hur förutsättningarna
för arbetet riktat till parterna i bredare mening kan komma att se ut 2021 är svårt att förutse.
Förbundets fokus är även 2021 att speciellt lyfta medvetenheten om jämställdhet och våld i nära
relationer.

Suicidprevention

Förbundet kommer under 2021 att kompetensutveckla personal i syfte att utvecklas i sin kompetens
att kunna arbeta preventivt kring suicidal problematik. Utöver egen utökad kompetens planeras för
att erbjuda förbundets parter kompetensutveckling inom suicidprevention.

Kartläggning - statistik

Sedan 2016 har förbundet bekostat ett statistiskt underlag från GR FoU av förbundets ingående
medlemmar. Syftet är att parterna ska erbjudas ett gemensamt underlag för analys genom att
identifiera gemensamma utmaningar och målgrupper.

Uppföljning och utvärdering

Insatser för deltagare följs upp genom SUS, System för Uppföljning av Samverkan inom
rehabiliteringsområdet. I SUS kan uppföljning ske genom pinnstatistik eller enkät vid in och
utskrivning med fler variabler kring individens situation. Förbundet använder enkäten i SUS för
deltagare i samverkansteamet. Övriga insatser följs upp i enlighet med vad som uttrycks inom varje
område i den här verksamhetsplanen och dessa blir pinnstatistik i SUS.
Förbundet har genomfört flera utvärderingar de sista åren. Under 2020 har utvärderingar på
förbundets samhällsekonomiska bidrag gjorts samt utvärdering av arbetet i lokala ledningsgrupper
och förbundets organisering. Det ESF-projekt, Respondere, som förbundet är projektägare för
genomför utvärderingar som ger förbundet kunskap kring den egna verksamheten.
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Under 2021 planeras inte för ytterligare externt upphandlade utvärderingar. Fokus är att ha en god
struktur för den egna uppföljningen. Förbundet behöver vidare hantera den kunskap som tidigare
utvärderingar gett.

ESF-projekt – Respondere
Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare för ESF-projektet Respondere. Projektet sker i
samverkan med Samordningsförbunden Insjöriket och Göteborg. Målgruppen är kvinnor och män
som står långt från arbetsmarknaden, med eller utan aktivitetsersättning och som befinner sig i
övergången mellan skola och arbetsliv. Projektet pågår under perioden april 2019 till mars 2022.
Älv & Kust bedriver inom Respondere delprojektet Conviere. Målgruppen är unga vuxna i åldern 16 –
29 år och som uppbär aktivitetsersättning (AE), har fått avslag på AE eller som bedöms kunna få AE
men ännu inte har beviljats AE. Genomförandet utgår från förbundets Samverkansteam. Teamet har
förstärkts med 2,5 tjänst. Genom projektet ges kompetensutveckling i syfte att utveckla arbetssätt
och metoder.
Ekonomi
Projektets totala omfattning är 33 131 tkr för projektperioden i sin helhet. ESF står för 15 565 tkr.
Den kontanta ersättningen från projektägaren (egen medfinansiering) uppgår till 3 350 tkr.
För 2021 budgeteras 5 817 tkr i stöd från ESF för projektet i sin helhet. Utav dessa medel tillfaller
1 292 tkr Älv & Kust för genomförandet av delprojekt Conviere.
Som projektägare hanteras projektets ekonomi i sin helhet inom förbundet. Det betyder att
förbundets ekonomiska omfattning, resultat och balans påverkas.

SUS-stöd

Det nationella processtödet för SUS organiseras genom förbundet. Processtödjaren har 50%
tjänstgöring för det nationella uppdraget. Det nationella uppdraget innebär att genomföra
grundutbildningar inom SUS till förbund över hela landet. 25% tjänstgöring utgår från 12 förbund
som vill ha extra stöd med att hämta data till års- och delårsrapporter samt användarstöd i vardagen.

Riskanalys
I förbundets plan för intern styrning och kontroll ska händelser som kan hindra förbundets
måluppfyllelse och genomförande identifieras.
Pandemin Covid-19 påverkar samtliga områden förbundet verkar inom. Verksamheten bygger på
kontakter och relationer mellan människor inom många olika områden. Med restriktioner och
anpassningar till att i så stor utsträckning som möjligt minimera risker för smittspridning så behöver
möten som innehåller fysiska kontakter vara så få som möjligt och när de sker vara med avstånd som
minimerar risk för smittspridning. På vilket sätt och i vilken omfattning anpassas utifrån riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten.
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Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete
Pandemin
Pandemin innebär att aktiviteter till deltagare inte alltid kan ges i den utsträckning som är önskvärt.
Det beror både på hur öppna olika aktiviteter är och vilken bedömning som görs från förbundet av
lämpligheten att delta i insatser som riskerar ökad smittorisk.
Arbetsgivare är en central del inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen men kontakten med dem
blir också en större utmaning i den pågående pandemin. Arbetslösheten har ökat kraftigt som ett
resultat av pandemin vilket alltid påverkar individer som står långt ifrån arbetsmarknaden negativt.
Att som arbetsgivare öppna upp för arbetsträning och praktik innebär att öka antalet människor på
en arbetsplats och riskerar att öka smittspridningen.
Isolering hos vissa deltagare har kunnat identifieras. Det finns en oro för att ha kontakter under den
situation som råder och det blir ett skäl till att inte bli fullt ut aktiv i sin arbetslivsinriktade
rehabilitering.
För att möta kravet på social distansering har verksamheten anpassats med arbete hemifrån för
personal, digitala möten, utomhusmöten och vid vissa möten bokat större lokal i syfte att
upprätthålla avstånd mellan deltagare. Förbundet har också, i den utsträckning det varit möjligt,
ställt om fysiska grupper och aktiviteter till digitala för att möjliggöra att deltagarnas processer
fortsätter framåt. I dialog med deltagare, aktiviteter och arbetsgivare görs individuella planeringar
utifrån de förutsättningar som råder.
På längre sikt finns utmaningar som kommer uppstå som ett resultat av pandemin. Vårdskuld och
ökad arbetslöshet, både den totala men framförallt långtidsarbetslösheten, kommer att skapa
utmaningar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Samhällets förmåga att tillsammans
kraftsamla kring effekterna av pandemin kommer vara avgörande för hur man kommer att lyckas.
Behovet av samverkan kommer att bli än större.
ESF-projekt
Att driva projekt med stöd från ESF innebär att verksamheten får ett tillskott av resurser. För Älv &
Kusts del innebär det 2,5 tjänst, kompetensutveckling, metodutveckling samt processtöd för att hålla
samman den utveckling som projektet driver. För 2021 kommer resurser att finnas kvar men avslutas
under våren 2022. För att möta den förändringen kommer förbundet både att arbeta med att
anpassa verksamheten till en minskad omfattning och samtidigt vara öppen för nya möjligheter till
verksamhetsutveckling med stöd från ESF.
Rekrytering av personal
Förutsättningarna för rekrytering genom inlåning av personal från de samverkande parterna har
förändrats under senare år och gjort att rekrytering har blivit allt svårare. En orsak är att staten har
förändrat sina riktlinjer för utlåning men det finns fler. Förbundens utveckling i att söka metoder som
utgår från individens behov har medfört att nya roller utvecklats, roller som inte finns hos de
samverkande parterna. De otrygga förutsättningarna för utlåning under senare år har inneburit
otrygghet i uppdraget och medfört en hög personalomsättning. Styrelsen har gett kansliet i uppdrag
att ta fram en strategi för ökad kontinuitet och planering för behovet av personal inom
verksamheten.

- 18 -

Ledning, styrning och koordinering – Samverkan
Pandemin
Förutsättningarna att ha möten har begränsats av pandemin. Detta hanteras främst med digitala
lösningar. Möten som tidigare blivit inställda har på senare tid börjat bli digitala. Fysiska möten håller
generellt en högre kvalité genom dialoger med större engagemang och delaktighet. De digitala
mötena ger dock en möjlighet att skapa tillräckligt bra möten utifrån rådande situation.
Lokala ledningsgrupper
De lokala ledningsgrupperna har en viktig funktion för att lösa ut hinder och utveckla samverkan
mellan parterna i den operativa verksamheten. Samtidigt är önskemål och krav på samverkan
omfattande. Det riskerar att skapa en konkurrens mellan olika arenor för samverkan och därmed
minska närvaro och engagemang i de lokala ledningsgrupperna. Samordningsförbundet arbetar aktivt
för att samordna olika arenor för samverkan och finnas med som ett stöd för de samverkande
parterna i deras arbeta att utveckla en effektiv samverkan.
Handläggarteam
Handläggarteamen har under flera år utvecklat en form för att kunna belysa en individs
helhetssituation kopplat till olika myndigheters inblandning i individens livssituation. Från 2021 har
Försäkringskassan meddelat att de inte kommer att delta i teamets arbete. Förbundet har under
hösten 2020 påbörjat en process för att parterna gemensamt ska utveckla metoder som kan uppnå
handläggarteamets syfte utifrån förändrade förutsättningar.
Nätverksarbete
Det nätverksarbete som förbundet deltar i har i många fall avstannat helt eller skett i betydligt
mindre utsträckning under pandemin. Det gör att flera utvecklingsområden fått stå tillbaka under
2020. Hur det övriga nätverksarbetet kommer att fungera under 2021 beror på pandemins
utveckling. Att finna lösningar på indivdens arbetslivsinriktade rehabilitering och få beslutande
strukturer att fungera har högre prioritet.

Resursfördelning och strategiskt arbete – Samordning
Pandemin
Styrelsens arbete påverkas direkt utifrån begränsade förutsättningar att mötas. Samtidigt fullgör
styrelsen sitt uppdrag med anpassningar genom möten i större lokaler alternativt digitala möten i
syfte att minimera risk för smittspridning. Styrelsens ambition att ha direkta dialoger med chefer hos
de samverkande parterna och medarbetare begränsas genom pandemin. Dialogen hanteras istället
indirekt genom förbundets kansli.
Strategisk utveckling
Den del av det strategiska arbetet som påverkas positivt av möten och konferenser får inte samma
genomslag under pandemin. Övriga områden har förutsättningar att fortgå och utvecklas utifrån
verksamhetsplaneringens inriktning.
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Budgetsammanställning med plan 2021-2023

Finansiell ram
ESF – medel
Summa inkomster

Budget
2021 (tkr)
9 032
5 817
14 849

Budget
2022 (tkr)
9 032
1 091
10 123

Budget
2023 (tkr)
9 032
0
9 032

-5 000
-1 292
-440
-160
-450
-100
-50
-100
-300
-120
-100
-300
-180
-49
-8 641

-5 000
-203
-465
-150
-300
-50
-50
-50
-250
-70
-100
-250
0
-41
-6 979

-4 600
0
-480
-125
-300
-50
-20
-20
-200
-50
-50
-150
0
-42
-6 087

-810
-750
-75
-200
-1 835

-830
-170
0
-100
-1 100

-850
0
0
-200
-1 050

-230
-990
-60
-150
-180
-60
-100
-45
0
-1 815

-240
-1 010
-60
-152
-200
-62
-100
-45
0
-1 869

-250
-1 020
-60
-155
-200
-65
-100
-45
0
-1 895

Samordnat stöd riktat till individ - samarbete
Samverkansteamet - Personal finansiering Älv & Kust
Samverkansteamet - Personal finansiering ESF
Samverkansteamet - Lokaler
Samverkansteamet - Övrigt, personalutv., kontorsmtrl., teknik etc
Hälsa och livsstil - Aktiv
Hälsa och livsstil - Yoga
Hälsa och livsstil - Retreat
Hälsa och livsstil - Gruppaktiviteter, övrigt
Skapande inspirerande aktivitet (SIA)
Vägledning och orientering
Arbetsträningsplatser
Växtverkstan, Tjörn
Främja hälsa och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdom
IPS-implementering
Summa samordnat stöd

Ledning, styrning och koordinering - samverkan
Biträdande förbundschef
Framtida samverkansstruktur
Framsteget
Övrigt nätverksarbete
Summa samverkan

Resursfördelning - samordning
Styrelse
Förbundschef
Revision
Administratör, uppföljning SUS
Lön och ekonomihantering
Lokal
Övrigt, personalutveckling, kontorsmtrl, teknik, info etc
Kartläggning, statistik
Utvärdering
Summa samordning
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Budget
2021 (tkr)

Budget
2022 (tkr)

Budget
2023 (tkr)

-20
1 292

0
203

0
0

-11 019

-9 745

-9 032

Gemensamt, aktiviteter
Gemensamt, personal
Göteborg, personal
Insjöriket, personal
Älv & Kust, personal
Summa Respondere

-1 166
-1 613
-488
-1 258
-1 292
-5 817

-139
-403
-122
-224
-203
-1 091

0
0
0
0
0
0

Summa kostnader
Resultat
Ingående eget kapital
Utgående eget kapital

-16 836
-1 987
3 500
1 513

-10 836
-713
1 513
800

-9 032
0
800
800

Utrymme innovativa insatser
Inkomst till förbundets verksamhet från Respondere ESF
Summa kostnader SOF Älv & Kust (exkl. stöd från ESF)

ESF-projekt Respondere

Kommentarer till förbundets ekonomiska utveckling för perioden 2021-2023

Utifrån Nationella Rådets rekommendationer 2013-10-02 är 1 700 tkr ett rimligt eget kapital för den
storlek på förbund som Älv & Kust är. Förbundet gick in i 2020 med ett eget kapital om 2 044 tkr och i
prognosen beräknas det till totalt 3 500 tkr vid ingången för 2021.
Förbundets planering av verksamheten för 2020 var mycket offensiv. Insatser riktade till deltagare
planerades med utökning både i Samverkansteamets arbete och aktiviteter för deltagare.
Inledningsvis dröjde rekryteringar till Samverkansteamet och pandemins effekter har inneburit att
aktiviteter inte har genomförts fullt ut i den omfattning som var planerat. Det har drivit fram ett
ekonomiskt överskott samtidigt som verksamheten vid utgången av 2020 i det närmaste motsvarar
planerad omfattning.
I den planering som görs för perioden 2021-2023 prognostiseras ett negativt resultat om ca 2 000 tkr
för 2021, ett negativt resultat 2022 om ca 700 tkr. För 2023 ligger en budgetomslutning som
omfattar den bidragsnivå förbundet har idag. Styrelsen har beslutat att nivån på det egna kapitalet
vid utgången för 2023 ska vara 800 tkr. Ett eget kapital på den nivån är önskvärt för att skapa en
ekonomisk stabilitet.
Förbundets verksamhet kommer att minskas stegvis från 2021. Under 2022 minskas resurser kopplat
till ledning, styrning och koordinering. Det är en naturlig minskning då punktinsatser görs under 2021
i syfte att stärka området på längre sikt. 2023 är budgetplaneringen en minskning av resurser till stöd
riktat till individer. För att upprätthålla eller höja nivån av verksamhet riktad till individer efter 2022
behöver förbundet utökade medel.
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